
 

Средно училище “Димитър Матевски“ - Пловдив 

                              4023 Пловдив, район Тракия; ул.“Съединение“№26 тел: 032 682289 

 

З А П О В Е Д 

 № РД-10-........./……….09.2022 год. 

 На основание чл. 259, ал.1, чл. 258, ал.1, чл.101, ал.5, чл.102, чл.103 от ЗПУО, чл. 6, ал. 4, 

чл.7, ал.9 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 год. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

 

 

                                                                ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

     Следната организация на учебния ден: 

 

      Начало на учебните занятия: 

              8:00 часа за всички ученици от I до IV клас; 

              8:20 часа за всички ученици от V до XII клас.  

      Край на занятията съгласно седмичното разписание. 

      Край на учебния ден - 18.00 часа. 

 

 А/ Продължителност на учебните часове и междучасия:      

             

                                                  ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

                                                       

УЧЕБЕН ЧАС 

МЕЖДУЧАСИЕ 

КЛАСОВЕ 

I-II                                  

(35 мин.) 

КЛАСОВЕ 

    III-IV                   

(40 мин.) 

КЛАСОВЕ          

  V-XII 

(40 мин.) 

I час 8.00-08.35 

 

8.00-08.40 08.20-09.00 

II час 8.45-09.20 8.50-09.30 

 

09.10-09.50 

III час 9.50- 10.25 09.40- 10.20 

 

10.00- 10.40 

IV час 10.35-11.10 10.40- 11.20 

 

11.10- 11.50 

V час 11.20- 11.55 11.30-12.10 

 

12.00-12.40 

VI час 12.05-12.40 12.20- 13.00 

 

12.50- 13.30 

VII час   13.40- 14.20 



 

                                    

Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 
 

>  тридесет и пет минути - в I и II клас; 
>  четиридесет минути - в III - XII клас; 
 

1.1 Почивките между учебните часове в училището са с продължителност - 10 минути. 

Голямото междучасие е след втория учебен час за учениците от I-II с продължителност - 30 

минути, за учениците от  III и IV клас с продължителност - 20 минути след трети учебен час. 

За учениците от V- XII клас - 30 минути след трети учебен час.  

1.2  Часът на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности се включва 

в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на учебните часове. 

Учебният час за спортни дейности се провежда всяка седмица по един час за всички 

класове от I - IV клас. Учебният час за спортни дейности  за учениците от V- XII се провежда 

през седмица по два часа за всички класове.  

1.3  Провеждането на Факултативни учебни часове (ФУЧ) осигурява условия за обучение 

в класни и извънкласни дейности, предложени от училището и избрани от учениците. 

Факултативни учебни часове се провежда след задължителните учебни часове. Те са с 

продължителност до два учебни часа седмично съгласно училищния учебен план  и не са 

задължителни за учениците. 

1.4  Ежедневно в края на последния час всички учители от I до VII клас се провежда 

“петминутка” за затвърдяване на правилата за безопасно движение по пътищата. 

1.5  Свободни часове с учениците не се допускат. Училището работи по Национална 

програма „Без свободен час в училище ”. 

 

Б/ Разпределение на дейностите в групи ЦДО   

 

Разписание на групите ЦДО – I -II клас 

      11.10 – 12.50 Обяд и организиран отдих и физическа активност 

12.50 – 13.00 Почивка 

13.00 - 13.35       Самоподготовка 

13.35 – 13.45 Почивка 

13.45 – 14.20 Самоподготовка 

14.20 – 14.50 Почивка 

14.50 – 15.25       Занимания по интереси 

15.25 – 15.35 Почивка 

15.35 – 16.10       Занимания по интереси 

16.10 – 16.20 Почивка 

16.20 – 16.55 Организиран отдих и физическа активност 

 

 

 



 

 

      11.55 – 12.50 Обяд и организиран отдих и физическа активност 

12.50 – 13.00 Почивка 

13.00 - 13.35       Самоподготовка 

13.35 – 13.45 Почивка 

13.45 – 14.20 Самоподготовка 

14.20 – 14.50 Почивка 

14.50 – 15.25       Занимания по интереси 

15.25 – 15.35 Почивка 

15.35 – 16.10       Занимания по интереси 

16.10 – 16.20 Почивка 

16.20 – 16.55 Организиран отдих и физическа активност 

 

12.40 – 13.15 Обяд и организиран отдих и физическа активност 

13.15 - 13.50       Самоподготовка 

13.50 – 14.00 Почивка 

14.00 – 14.35 Самоподготовка 

14.35 – 15.05 Почивка 

14.05 – 15.40       Занимания по интереси 

15.40 – 15.50 Почивка 

15.50 – 16.25       Занимания по интереси 

16.25 – 16.35 Почивка 

16.35 – 17.10 Организиран отдих и физическа активност 

 

Разписание на групите ЦДО – III – IV клас 

12.10 – 13.40 Обяд и организиран отдих и физическа активност 

13.40 – 14.20       Самоподготовка 

14.20 – 14.30 Почивка 

14.30 – 15.10 Самоподготовка 

15.10 – 15.30 Почивка 

15.30 – 16.10       Занимания по интереси 

16.10 – 16.50       Занимания по интереси 

16.50 – 17.30 Организиран отдих и физическа активност 

 

13.00 – 13.40 Обяд и организиран отдих и физическа активност 

13.40 – 14.20       Самоподготовка 

14.20 – 14.30 Почивка 

14.30 – 15.10 Самоподготовка 

15.10 – 15.30 Почивка 

15.30 – 16.10       Занимания по интереси 

16.10 – 16.50       Занимания по интереси 

16.50 – 17.30 Организиран отдих и физическа активност 

 

 



 

 

Разписание на групите ЦДО – V  клас 

 

13.30 – 14.10 Обяд и организиран отдих и физическа активност 

14.10 – 14.20 Почивка 

14.20 – 15.00       Самоподготовка 

15.00 – 15.40 Самоподготовка 

15.40 – 16.00 Почивка 

16.00 – 16.40       Самоподготовка 

16.40 – 17.20       Занимания по интереси 

17.20– 18.00 Организиран отдих и физическа активност 

 

     2. Продължителността на работното време на учителите, педагогическите специалисти  и 

помощен персонал е 8 часа съгласно Правилника за вътрешния трудов ред на СУ “Димитър 

Матевски“ - Пловдив. 

3.  Учителите се явяват на работа 30 минути преди започване на първия учебния час. 

Изпълняват задълженията си съгласно длъжностната характеристика и дежурят по утвърден 

от ръководството график. 

4.  Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностните 

характеристики. 

С настоящия дневен режим са запознати членовете на педагогическия колектив на 

заседание на ПС. 

Настоящият дневен и седмичен режим е сведен до знанието на заместник директорите за 

сведение и изпълняване на контрол. 

Копие от режима е поставен на видно място в учителската стая за сведение на учителите.     

      Разписание на учебните часове за деня, е предоставен на помощния персонал за биене на 

звънеца. 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на родители, ученици и длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 
 
   МАРИАНА ЗЛАТАНСКА 
   ДИРЕКТОР НА СУ „Д. МАТЕВСКИ“ - ПЛОВДИВ  
 

 


