
  
 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ 531-92  /15.09.2021г. 

 

На основание: чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование, във връзка с във връзка с Наредба № 15 / 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ на Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови през 

учебната 2021/2022година, както следва:  

 

1. Начало и край на учебния ден  

 

Начало на учебния 

ден 

Край на учебния ден Особености при 

организацията на 

учебния ден 

(ако има такива) 

08,10 часа 17,20 часа целодневна 

 

При определяне на началото и края на учебния ден са спазени  изискванията на 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, при вземане предвид на конкретните условия, при които функционира 

училището.  

 

2. Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

за организация на дейностите в училищното образование: 

 

Клас /класове Продължителност на учебния час 

I – II клас 35 минути 

ІІІ- IV клас   

 

40 минути 

V – X  клас 40 минути 

  

Продължителност на учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и 

спорт и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден по групи:  

 

Група Продължителност на 

учебния час 

Особености 

1. ГЦОУД -1. / Първи клас  

2.ГЦОУД-2. / Втори и 

 

35 минути 

Продължителността в 

групата е 35 минути, тъй 



четвърти клас /сборна/ 

 

като в групите  са 

включени ученици от 

Първи и Втори  клас.  

 ГЦОУД 3. / Трети и 

четвърти клас /сборна/ 

 

40 минути 

 

 ГЦОУД 4. / Пети , шести и 

седми клас /сборна/ 

ГЦОУД 4. / / Пети , шести и 

седми клас /сборна/ 

 

40 минути 

 

 

3. Почивки между учебните часове (междучасия):  

 

Време на 

почивката 
Продължителност 

Класове и паралелки, за 

които се отнася 
Особености 

След 1-вия учебен 

час  

10 минути  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  

След 2-рия учебен 

час  

10 минути  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  

След 3-тия учебен 

час  

20 минути (голямо 

междучасие) 

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  

След 4-тия учебен 

час  

10 минути  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  

След 5-тия учебен 

час  

10 минути  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  

След 6-тия учебен 

час  

10 минути  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  

 

4.Почивки между учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и 

спорт и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден:  

10 минути 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на 

учениците за сведение и изпълнение. Информация за дневното разписание на 

училището, както и за особеностите в организацията на образователния процес да бъдат 

публикувани на интернет страницата на училището в срок до 25.09.2020 г. от Фатиме 

Мърцева, на старши учител в ЦОУД 

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите  в училището и на 

учениците за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично 

 
 
 

 

Директор………. 

          М. Бандьо 
 

 

 

 


