
67 ОСНОВНО  УЧNЛNIЦЕ„ВАСНЛДРУМЕВ"- РАNОН  ВЪЗРАЖДАНЕ"- СОФNЯ  

Ул. Гюешево  Nº 63, тел. 8223621, факс: 8220651, e-mai1: 67_school@mail.orbitel.bg; 

УТВЪРДИЛ: 
ДИРЕКТОР: 

/Галина  Велинова/ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН  В  67 ОУ  «ВАСИЛ  ДРУМЕВ» 

ЗА  УЧЕБНАТА  2022 - 2023 година  

1. Обучението  в  67 ОУ  „Васил  Друмев" се  осъществява  в  дневна  форма  с  целодневна  
организация  на  учебния  ден  за  учениците  от  1 до  7 клас. 
2. Училището  е  отворено  в  работните  дни  от  7:30 часа  до  17:30 часа. 
3. Учебните  занятия  започват  в  8:00 часа  за  учениците  от  I- IV клас  и  V-VII клас  и  
завършват  съгласно  седмичното  разписание. 

4. График  на  обучението  в  полудневните  подготвителни  групи, където  
продължителността  на  педагогическите  ситуации  е  от  20 - 30 минути  

7.40 - 8.15 ч. 	Посрещане  и  прием  на  децата  в  училище  

8.15 - 8.30 ч. 	Утринно  раздвижване  /гимнастика/ 

8.30 - 9.00 ч. 	Закуска  

9.00 - 10.00 ч. 	Педагогически  ситуации  

10.00 - 10.30 ч. Закуска  / уч. плод, уч. мляко/ Педагогически  ситуации  

10.30 - 11.30 ч. Педагогически  ситуации  

11.30 -13.00 ч. Дейности  по  избор  на  децата  / по  възможност  на  открито/ 

13.00 - 13.30 ч. 	Изпращане  на  децата  

График  на  учебните  часове  в  I-ви  и  II-pи  клас  с  продължителност  35 минути. 

1- ви  час  8.00 - 8.35 

2-ричас  8.45-9.20 

3- ти  час  9.30 - 10.05 

4 - ти  час  10.25 -11.00 

5 - ти  час  11.10 -11.45 

6 - ти  час  11.55 -12.30 

5. 



б. 	График  на  учебните  часове  в  III-ти  и  IV-ти  клас  с  продължителност  40 минути. 

1-ви  час  8.00 - 8.40 

2- ри  час  8.50 - 9.30 

3- ти  час  9.40 - 10.20 

4- ти  час  10.40 -11.20 

5-ти  час  11.30 -12.10 

б-ти  час  12.20 -13.00 

7. 	График  на  учебните  часове  от  V-ти  до  VII-ми  клас  с  продължителност  40 минути. 

1-ви  час  8.00 - 8.40 

2- ри  час  8.50 - 9.30 

3- ти  час  9.40 - 10.20 

4- ти  час  10.40 -11.20 

5-ти  час  11.30 -12.10 

б-ти  час  12.20 -13.00 

7-ми  час  13.10 -13.50 

7. 	Целодневна  организация  на  обучение  се  провежда  с  учениците  от  I до  VII клас  в  
седем  групи, като  обучението  се  осъществява  по  следния  график: 

тTjjO- 1 и  2 клас  
12.00 ч. Учителят  ЦДО  приема  учениците  от  кл. ръководител  (съгласно  
седмичното  разписание) 
12.00 -12.35 ч. Организиран  отдих  и  физическа  активност  

12.45 -13.20 ч. Занимания  по  интереси  

13.30 -14.05 ч. Самоподготовка  

14.25 -15.00 ч. Самоподготовка  

15.10 -15.45 ч. Занимания  по  интереси  

15.55 -16.30 ч. Организиран  отдих  и  физическа  активност  

тТf [О  - 3 и  4 клас  
12.10 -13.00 ч. Учителят  ЦДО  приема  учениците  от  кл. ръководител  , съгласно  
седмичното  разписание  

13.00 -13.40 ч. Организиран  отдих  и  физическа  активност  

13.40 -14.20 ч. Занимания  по  интереси  

14.30 -15.10 ч. Самоподготовка  

15.20 -16.00 ч. Самоподготовка  



16.05 -16.45 ч. Занимания  по  интереси  

16.50 -17.30 ч. Организиран  отдих  и  физическа  активност  

lT,1I.0 5, 6 и  7 клас  
13.10 -13.50 ч. Организиран  отдих  и  физическа  активност  

13.50 -14.30 ч. Занимания  по  интереси  

14.35 -15.15 ч. Самоподготовка  

15.20 -16.00 ч. Самоподготовка  

16.05 -16.45 ч. Самоподготовка  

16.50 -17.30 ч. Занимания  по  интереси  

• В  понеделиик  след  последния  час  се  провежда  час  на  класа  / в  сряда- 7 а  клас/ 

• ВЧК  и  консултации  по  предмети  - по  утвърден  от  директора  график. 

• Спортните  дейности  по  ФВС  се  провеждат  по  утвърден  със  заповед  от  директора  

график  /включени  в  седмичното  разписание / 

• ФУЧ  и  др. извънкласни  дейности, се  провеждат  след  приключване  на  учебните  

занятия, без  да  се  нарушава  учебния  процес. 

• Заниманията  по  интереси  по  Наредбата  за  приобщаващото  образование  и  

допълнителните  учебни  часове  по  проекти  се  провеждат  в  часовете  за  занимания  

по  интереси  за  учениците  включени  в  ЦДО. 

• Консултации  за  СФО  - всеки  ден  след  13:10 часа  по  утвърден  от  директора  

график. 

• Промени  в  организацията  на  учебния  ден, през  учебната  година, могат  да  се  

правят  по  необходимост  от  директора  или  зам  директора. 


