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Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1/15.09.2017 год.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организация на учебния ден
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е основно училище от I до VII клас.
Обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение.
Организацията на учебния ден е целодневна: учебните часове от ЗУЧ, ЗП, ИУЧ и ЗИП се
провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, заниманията по интереси и организиран отдих
и физическа активност – след обяд.
Целодневната организация на учебния ден се осъществява в 8 полуинтернатни групи от I до
VII клас.
Седмичното разписание на часовете е съобразено с Училищния учебен план, с психофизическите особености и възможности на учениците, с разпоредбите на Наредба № 10/19.06.2014
г. на МЗ, изм. и доп. ДВ бр. 31 от 18.04.2017 год. и Наредба№10/01.09.2016 год. за организация на
дейностите в училищното образование на МОН.
Задължителните учебни часове за всеки от дните, включени в седмичното учебно
разписание, са:
 пет учебни часа за учениците от начален етап на основната образователна степен ( I - IVклас)
 шест учебни часа на учениците от прогимназиален етап на основната образователна степен
( V – VII клас).
Часът на класа, учебния час за организиране и провеждане на спортни дейности и учебният
час по Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни
дейности на открито, се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на
задължителните учебни часове.
2. Начало на учебния ден, продължителност на учебните часове и на почивките мужду тях
2.1 Начало на учебния ден:
- за ПГ-5 г. и ПГ- 6 г. - 08:00 ч.
- за начален етап на основната образователна степен - 08:00 ч.
- за прогимназиален етап на основната образователна степен - 08:00 ч.
2.2 Продължителност на учебните часове:
- ПГ – 5 г. - 25 минути
- ПГ – 6 г. - 30 минути
- I-II клас - 35 минути
- III-IV клас - 40 минути
- V-VII клас - 40 минути
2.3 Продължителност на почивките между учебните часове:
- Почивките между учебните часове за учениците от І клас и ІІ клас са от 15 минути, а след
втория учебен час голямо междучасие в рамките на 25 минути.
- Почивките между учебните часове за учениците от ІІІ клас до VІІ клас са от 10 минути, а след
втория учебен час ползват голямо междучасие в рамките на 20 минути.
- Почивките между учебните часове за учениците от І, ІІ и ІІІ група на ЦДО / ученици от І и ІІ
клас/ са от 10 минути.
.
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II. ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ
1. Дневно разписание на децата от ПГ - 5 г.
Прием на децата
08:00 ч. – 08:30 ч.
Утринно раздвижване
08:30 ч. – 08:40 ч.
Закуска
08:40 ч. – 09:10 ч.
I педагогическа ситуация
09:10 ч. – 09:35 ч.
Допълнителна форма
09:35 ч. – 09:45 ч.
II педагогическа ситуация
09:45 ч. - 10:10 ч.
Междинна закуска
10:10 ч. – 10:20 ч.
III педагогическа ситуация
10:20 ч. – 10:45 ч.
Допълнителна форма
10:45 ч. – 11:00 ч.
IV педагогическа ситуация
11:00 ч.– 11:25 ч.
Допълнителни дейности – наблюдения, разходки
11:25 ч. – 12:00 ч.
Игри, забавления
12:00 ч. – 13:00 ч.
Изпращане на децата по маршрути.
13:00 ч. – 14:00 ч.
Децата са придружени от учител, определен с график.
2. Дневно разписание на децата от ПГ – 6 г.
08:00 ч. – 08:30 ч.
08:30 ч. – 08:40 ч.
08:40 ч. – 09:10 ч.
09:10 ч. – 09:40 ч.
09:40 ч. – 09:50 ч.
09:50 ч. - 10:20 ч.
10:20 ч. – 10:30 ч.
10:30 ч. – 11:00 ч.
11:00 ч. – 11:10 ч.
11:10 ч.– 11:40 ч.
11:40 ч. – 12:40 ч.
12:00 ч. – 13:00 ч.
13:00 ч. – 14:00 ч.

Прием на децата
Утринно раздвижване
Закуска
I педагогическа ситуация
Допълнителна форма
II педагогическа ситуация
Междинна закуска
III педагогическа ситуация
Допълнителна форма
IV педагогическа ситуация
Допълнителни дейности – наблюдения, екскурзия, разходки
Игри, забавления
Изпращане на децата по маршрути.
Децата са придружени от учител, определен с график.

3. Дневно разписание на учениците от начален етап на основната образователна степен преди
обяд
3.1. Дневно разписание на учениците от І и ІІ клас
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
1 час

НАЧАЛО НА ЧАСА
08:00 ч.

КРАЙ НА ЧАСА
08:35 ч.

2 час

08:50 ч.

09:25 ч.

3 час

09:50 ч.

10:25 ч.
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МЕЖДУЧАСИЕ
15 мин. /закуска /
25 мин. /голямо
междучасие/
15 минути

10:40 ч.
11:30 ч.

4 час
5 час

11:15 ч.
12:05 ч.

15 минути

3.2. Дневно разписание на учениците от ІІІ и ІV клас
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
1 час

НАЧАЛО НА ЧАСА
08:00 ч.

КРАЙ НА ЧАСА
08:40 ч.

МЕЖДУЧАСИЕ
10 минути
20 минути /голямо
08:50 ч.
09:30 ч.
2 час
междучасие - закуска/
09:50 ч.
10:30 ч.
10 минути
3 час
10:40 ч.
11:20 ч.
10 минути
4 час
11:30 ч.
12:10 ч.
10 минути
5 час
Забележка: В понеделник - час на класа и учебния час по Физическо възпитание и спорт, който се
използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито е от 12:20 ч. до 13:00 ч.
4. Дневно разписание на учениците от прогимназиален етап на основната образователна
степен /V – VII клас/ преди обяд
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
1 час

НАЧАЛО НА ЧАСА
08:00 ч.

КРАЙ НА ЧАСА
08:40 ч.

МЕЖДУЧАСИЕ
10 минути
20 минути/голямо
08:50 ч.
09:30 ч.
2 час
междучасие - закуска/
09:50 ч.
10:30 ч.
10 минути
3 час
10:40 ч.
11:20 ч.
10 минути
4 час
11:30 ч.
12:10 ч.
10 минути
5 час
12:20ч.
13:00 ч.
10 минути
6 час
Забележка: В понеделник час на класа и учебния час за спортни дейности и учебния час по
Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни
дейности на открито е от13:10 ч. до 13.50 ч.
5. Дневно разписание на учениците от групите на ЦДО след обяд
5.1. I, II и III група на ЦДО /ученици от I и II клас/

5.2.

1 час

12.10 ч. – 12.45 ч.

2 час
3 час
4 час
5 час
6 час

12.55 ч. – 13.30 ч.
13.40 ч. – 14.15 ч.
14.25 ч. – 15.00 ч.
15.10 ч. – 15.45 ч.
15.55 ч. – 16.30 ч.

Обяд/Организиран отдих и физическа
активност
Самоподготовка
Занимания по интереси
Самоподготовка
Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност

IV и V група на ЦДО /ученици от III и IV клас/
1 час

13.05 ч. – 13.45 ч.

2 час
3 час

13.45 ч. – 14.25 ч.
14.25 ч. – 15.05 ч.

Обяд/Организиран отдих и физическа
активност
Самоподготовка
Занимания по интереси
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4 час
5 час
6 час

15.05 ч. – 15.45 ч.
15.45 ч. – 16.25 ч.
16.25 ч. – 17.05 ч.

Самоподготовка
Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност

5.3. VI, VII и VIII група на ЦДО /ученици от V, VI и VII клас/
1 час

13.50 ч. – 14.30 ч.

2 час
3 час
4 час
5 час
6 час

14.30 ч. – 15.10 ч.
15.10 ч. – 15.50 ч.
15.50 ч. – 16.30 ч.
16.30 ч. – 17.10 ч.
17.10 ч. – 17.50 ч.

Обяд/Организиран отдих и физическа
активност
Самоподготовка
Занимания по интереси
Самоподготовка
Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност

III. ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО ГРАД ЕЛХОВО И ОБРАТНО
1. Със собствен транспорт на община Елхово:
1.1. Учениците от първи до осми клас от селата Раздел, Голям Дервент и учениците от
първи до четвърти клас от с. Маломирово – сутрин и след обяд с МПС марка Otoyol модел
Е 27.14 Schoolbus, 27+1, рег. № У 90-70 АК с шофьор Кирил Тодоров Кирилов, шофьор
автобус в община Елхово по маршрут:
- сутрин – гр. Елхово - с. Г. Дервент - с. Раздел - с. Маломирово - гр. Елхово
- след обяд - гр. Елхово - с. Маломирово - с. Раздел - с. Г. Дервент- гр. Елхово
1.2. Учениците от първи до осми клас от селата Малък манастир и Трънково – сутрин и след
обяд, децата от ПГ- 5 г. и ПГ- 6 г. от селата Трънково, Изгрев, Пчела, Малък манастир –
сутрин и на обяд и децата от ПГ- 5 г. и ПГ- 6 г. от селата Кирилово и Добрич – само на обяд
с МПС марка Ситроен, модел Джъмпер, 15+1, рег. № У 96-04 ВВ с шофьор Дженко
Михайлов Бараков, шофьор автобус в община Елхово по маршрут:
- сутрин :
І курс - с. Трънково / ученици от първи до седми клас и деца от ПГ – 5 г. / – гр. Елхово
ІІ курс - с. Малък манастир / ученици от първи до седми клас и деца ПГ- 6 г. / - с. Пчела
/ деца от ПГ- 5 г. и деца от ПГ- 6 г. / – гр. Елхово
ІІІ курс - с. Изгрев / деца от ПГ- 5 г. и ПГ- 6 г./ - гр. Елхово
- на обяд:
І курс - гр. Елхово – с. Пчела – с. М. манастир
ІІ курс - гр. Елхово – с. Трънково – с. Изгрев
ІІІ курс - гр. Елхово – с. Добрич – с. Кирилово
- след обяд:
І курс - гр. Елхово - с. Трънково
ІІ курс - гр. Елхово – с. Малък манастир
2. По транспортна схема на община Елхово:
2.1. Учениците от първи до седми клас от селата Изгрев, Пчела, Добрич, Чернозем, Кирилово
– сутрин и след обяд по маршрути:
с. Изгрев - гр. Елхово и обратно
с. Пчела - гр. Елхово и обратно
с. Кирилово - гр. Елхово и обратно
с. Чернозем - с. Добрич - гр. Елхово и обратно от гр. Елхово - с. Добрич - с. Чернозем
2.2 Учениците от пети до седми клас от село Маломирово – сутрин и след обяд по маршрут
с. Маломирово - гр. Елхово и обратно
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2.3 Децата от ПГ – 5 г. и ПГ – 6 г. от с. Кирилово сутрин пътуват с учениците от първи до
седми клас от същото село.
2.4 Децата от ПГ – 5 г. и ПГ – 6 г. от с. Добрич сутрин пътуват с учениците от първи до седми
клас от същото село.
Учениците се придружават от учители по утвърден от директора на училището график.
IV. РАБОТНО ВРЕМЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
ГР. ЕЛХОВО
1.Работното време на всички работещи в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ е 8 часа дневно, 40 часа
седмично, с два почивни дни – събота и неделя.
2. Училището е отворено всеки работен ден от 06:45 ч. до 18:30 ч.
Настоящето Дневно разписание на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий” гр. Елхово се издава на
основание чл. 10 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование.
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