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Организация на учебния ден 

в Начално училище „Цани Гинчев”,  

град Бяла Слатина за учебната 2022 / 2023г. 

Обучението в НУ"Цани Гинчев" - гр. Бяла Слатина се осъществява в дневна 
форма, с едносменен режим на работа. 

Училището е отворено в работните дни от 6.30 ч. до 17.30 ч. 

За създаване на условия за осигуряване на максимално ограничаване на 
контактите между учениците от различните класове и групи, учебните занятия за 
първи и втори клас започват в 8.30ч., а за трети и четвърти клас започват  в 8.00 
часа и завършват, съгласно седмично разписание: 

№ I - II  клас III - IV  клас 

1 час 8.30 - 9.05 8.00 - 8.40 

междучасие 9.05 - 9.25 8.40 - 8.50 

2 час 9.25 - 10.00 8.50 - 9.30 

междучасие 10.00 – 10.10 9.30 - 9.50 

3 час 10.10 - 10.45 9.50 - 10.30 

междучасие 10.45 - 10.55 10.30 - 10.40 

4 час 10.55 - 11.30 10.40 - 11.20 

междучасие 11.30 - 11.45 11.20 - 11.30 



5 час 11.45 - 12.20 11.30 - 12.10 

междучасие 12.20 – 12.30 12.10 - 12.20 

6 час 12.30 – 13.05 12.20 – 13.00 

    Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути,  III  - IV клас  с 
продължителност 40 минути. 
    Междучасията се обявяват с училищния звънец. 

 
    Въведена е целодневна организация на учебния ден – сформирани са четири 
ГЦОУД. 

Обучението в ГЦОУД се осъществява, както следва: 

№ I - II  клас III - IV  клас 

Обяд, организиран 
отдих и физическа 
активност 

11.30 - 13.30 12.20 - 14.00 

Самоподготовка 
 

13.30 - 14.05 14.00 - 14.40 

Междучасие 14.05 - 14.15 14.40 - 14.50 

  
 Самоподготовка 

14.15 – 14.50 14.50 – 15.30 

Междучасие 14.50 - 15.00 15.30 - 15.40 

Занимания по 
интереси 

15.00 - 15.35 15.40 - 16.20 

Междучасие 15.35 - 15.45 16.20 - 16.30 

Занимания по 
интереси 

15.45 - 16.20 16.30 - 17.10 

 

I. Първи и втори клас 

1. Обяд, организиран отдих и физическа активност –  начало - от 11.30 ч. до 

13.30 ч. 

2. Самоподготовка по Български език и литература – начало 13.30 ч. до 
14.05 ч. 

                                                                                    почивка от 14.05 ч. до 14.15 ч. 

3. Самоподготовка по Математика – начало 14.15 ч. до 14.50 ч. 



                                                                                    почивка от 14.50 ч. до 15.00 ч. 

4. Занимание по интереси- (включва Природо-любителска дейност,  Знания за родината,  

Конструктивно техническа дейност, Изобразително изкуство, Музика по 2 часа седмично)  

                                                                             

II. Трети и четвърти клас 

1. Обяд, организиран отдих и физическа активност –  начало - от 12.20 ч. до 
14.00 ч. 

2. Самоподготовка по Български език и литература – начало 14.00 ч. до 
14.40 ч.   

                                                                                                             почивка от 14.40 ч. до 14.50 ч. 

 3. Самоподготовка по Математика –  начало - от 14.50 ч. до 15.30 ч. 

                                                                               почивка от 15.30 ч. до 15.40 ч. 

4. Занимание по интереси (включва Природо-любителска дейност,  Знания за родината 

Конструктивно техническа дейност, Изобразително изкуство, Музика, по 2 часа седмично) 
начало – 15.40 ч. до 17.00 ч. 

Продължителността на работното време на учители, служители и помощен 
персонал е 8 часа. 

     Учителите се явяват на работа 20 минути преди започване на първия учебния 
час. Изпълняват задълженията си, съгласно длъжностната характеристика и 
дежурят по утвърден от ръководството график. 

За организацията на учебния ден са разработени и приети на ПС „Правила за 

работа на НУ „Цани Гинчев“, гр. Бяла Слатина в условията на COVID-19“ , които 
се спазват от всички работещи в НУ „Цани Гинчев“.  

    Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни 
характеристики. 

     С настоящата организация на работния ден са запознати членовете на 
педагогическия екип на заседание на ПС с Протокол № 9/ 08.09.2022 г.     

 

 

 

ДИРЕКТОР: 

         Силвия Кръстева 


