
 
  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. КРЕПЧА 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, ОБЩИНА ОПАКА, с. КРЕПЧА,  

ул.”ГРАДИЩЕНСКА” № 1, ТЕЛ.: 0876954208/0899745861 

E-MAIL: oukrepcha1@gmail.com 

 
 

З А П О В Е Д  №57/16.09.2019год. 

 
На основание чл. 259, ал.1 във връзка с чл.102, ал.1 и 2, чл.103, ал.2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл.112, чл.114, чл.115 от Правилника за 

дейността на училището и Протокол №….. /Решение от заседание на Педагогическия 

съвет от  ….09.2019г./ , в сила от 16.09.2019 год. 

 

УТВЪРЖДАВАМ : 

 

                    РАЗПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

                                                 ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 ГОДИНА 

 

Обучението се осъществява на една смяна. 

Учебната седмица е с продължителност 5 дни. 

Учебните часове за І и ІІ клас са с продължителност 35 минути. 

Учебните часове за ІІІ и  ІV клас са с продължителност 40 минути. 

Учебните часове за V - VІІІ клас са с продължителност 40 минути. 

Учениците се извозват от местоживеенето им до училището по график до 7:50ч. 

Учениците се извозват до местоживеене по график, като започва в 17:00ч. 

Часовете се провеждат по следния график: 

 
 

I. Общообразователна подготовка и избираема подготовка 
 

НАЧАЛЕН ЕТАП    НАЧАЛЕН ЕТАП      ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

I-IIкл.                             III-IVкл.                          V-VIIIкл. 

        1. 8:00 - 8:35             1. 8:00 - 8:40                    1. 8:00 – 8:40 

        2. 9:00 – 9:35            2. 9:00 – 9:40           2. 8:50 – 9:30 

        3. 9:50 – 10:25             3. 9:50 – 10:30           3. 9:50 – 10:30 

        4.10:40 – 11:15                  4.10:40 – 11:20                    4. 10:40 – 11:20 

        5.11:35 – 12:10            5.11:35 – 12:15                    5. 11:30 – 12:10 

        6.12:25 – 13:00            6.12:25 – 13:05                    6. 12:20 – 13:00 

                                                                                           7. 13:10 – 13:50 
 

                      I  – ГЦОУД                                      IІ – ГЦОУД                                                                

1. 12:30-13:05 -  обяд,орг. отдих и физ. актив.     1. 12:30-13:10 -  обяд, орг. отдих и физ. актив.                 

2. 13:15-13:50 -  самоподготовка                            2. 13:15-13:55 -  самоподготовка                           

3. 14:00-14:35 -  самоподготовка                            3. 14:00-14:40 -  самоподготовка                           

4. 14:50-15:25 – дейности по интереси                  4. 14:50-15:30 – дейности по интереси                 

5. 15:40-16:15 – дейности по интереси                  5. 15:35-16:15 – дейности по интереси                

6. 16:25-17:00 -  орг. отдих и физ. актив.             6. 16:20-17:00 -  орг. отдих и физ. актив.                       

 



 

 

           ІІІ – ІV – ГЦОУД 

   1. 13.30 -14:10 -  обяд, орг. орг. отдих и физ. актив.                       

   2. 14.10 -14:50 -  самоподготовка 

   3. 14.50 -15:30 – самоподготовка  

   4. 15.30 -16:10 - дейности по интереси 

   5. 16.10-16:50 - дейности по интереси 

   6. 16:50-17:30 - орг. отдих и физ. актив.                       

 
ІІІ. Провеждане на учебните часовете по спортни дейности 

 
             Учебните занятия в часовете за спортни дейности се провеждат най-малко 30 минути  
след приключване на учебните часове по утвърден график. 
 
            Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло и в учителската 
стая. 
 
          Възлагам на класните ръководители да запознаят всички ученици и техните родители с 
настоящата заповед.  
 
           Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
 
 
 
 
 

Директор:……………………                                                                                                                                                                                                                                               

/С. Мехмедов/ 
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