
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" - ГР.БУРГАС
гр.Бургас тел.:0887214497 - директор

к-с "Зорница" 86-21-47 - зам.-директор
g benkovski@mail.bg 86-25-97 - канцелария

ЗАПОВЕД
№ РД-10-704/14.09.2020г.

На основание: 1. чл.259 , ал.1 от ЗПУО
2.ЧЛ.6, ал.4 от Наредба№10 за организация на дейностите в училищното образование и във връзка е определяне на 

началото и края на учебния ден
ОПРЕДЕЛЯМ

1 .Начало на учебния ден в училище е 7:50 часа. Краят на учебния ден е 18:00 часа.
Организацията на учебния ден е целодневна и се осъществява при условията и по реда на Наредба№10 за организация на дейностите в , 
училищното образование.
При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а 
дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд,

. УТВЪРЖДАВАМ

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

часове I .клас -  2. клас З.клас-4. клас 5.клас -  7. клас

1. 8:30 -  09:05 часа
$

08:00-08:40 часа 07:50-08:30 часа

2. 09:15-09:50 часа , 08:50-09:30 часа*. * 08:40-09:20 часа

3.
Голямо междучасие

10:10-10:45 часа

Голямо междучасие

09:50-10:30 часа
09:30-10:10 часа

4. 10:55-11:30 часа 10:40-11:20 часа
Голямо междучасие

10:30-11:10 часа

5 11:40-12:15 часа 1 1:30-12:10 часа 11:20-12:00 часа

mailto:g_benkovski@mail.bg


6. 12:20-13:00 часа 12:10-12:50 часа

7. 13:00-13:40 часа

) V
1.клас-2. клас 3.клас -4 . клас 5. клас

1 . О рган и зи ран  отдих и ф изическа  
активност/обяд/

О рганизиран оТдих и физическа  
ак ти в н ост/обя д/

О рганизиран отдих и ф изическа ' 
активност/обяд

12:20-13:30 часа 13:05-14:05 часа 13:50-13:50 часа

2. С ам оподготовка С ам оподготовк а С ам оподготовка

13:30-14:05 часа 14:05-14:45 часа

13:50-14:30 часа

• 3.
Зан им ани я по интереси

4

14:20-14:55 часа

Заним ания по интереси

14:50- 15:30 часа
С ам оподготовка

k
14:40-15:20 часа

4. С ам оподготовка С ам оподготовк а С ам оподготовка

15:05-15:40 часа 15:30 -  16:10 часа

£ 15:40-16:20 часа

5.
Зан им ани я но интереси Заним ания но интереси Заним ания но интереси

15:50-16:25 часа 16:30-17:10 часа 16:30-17:10 часа

6. Организиран отдих и физическа Организиран отдих и физически
Заним ания по интереси

активност ак ти в н ост

16:35-17:10 часа 17:20-18:00 часа 17:20-18:00 часа

П.Георгиев:
Директор


