
 

  

                                                

                                               ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “ВАСИЛ ДРУМЕВ” - ВАРНА 

 

                                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                          Утвърдил 

Директор: 

Кр.Димитров 
                                                                                                

Зап. РД07    227 -251  /  14.09.2021 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА  

НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ДНЕВНО  РАЗПИСАНИЕ 

учебна   2021 / 2022  година 

 

Обучението се осъществява както следва: 

 Начало на занятията за първа смяна :  07:30 ч.  

         Начало на занятията за първи клас :  08:20 ч.  

Край на занятията за първа смяна  :  13:15 ч. 

Провеждане на извънкласни дейности : следобед 

         Начало на занятията за втора смяна :  13:30 ч.           

Край на занятията за втора смяна  :  19:15 ч. 

Провеждане на извънкласни дейности : сутрин 

Задължителните занятия за I  клас се провеждат само първа 

смяна. 

Въведена е целодневна организация на обучение – сформирани са 

седем групи. 

Задължителните занятия за II - VII  клас се провеждат на смени, 

които се редуват на учебен срок . /16.09.2021 ; 02.02.2022/ 

Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 

минути,  III  - VII клас – 40 минути , съгласно чл.7 ал.7 от 

Наредба №10 /2016 г. 

Голямо междучасие - 20 минути след трети  учебен час. 

Провеждане на заседания на Педагогическия съвет-четвъртък. 

Провеждане на оперативни съвещания – в междучасие. 

Продължителността на работното време на учители, служители и 

помощен персонал е 8 часа. 

 

 

 



ГРАФИК ЦДО - втора смяна I - IV клас 
№  начало край Дейност 

1 12:15 12:50 организиран отдих и спорт 

2 13:05 13:40 организиран отдих и спорт 

3 13:55 14:30 Самоподготовка 

4 14:50 15:25 Самоподготовка 

5 15:40 16:15 занимания по интереси 

6 16:25 17:00 занимания по интереси 

 

 

 
забележка: 
1.Важи за I и II  клас 
2.От 16:45 до  17:00 часа - предаване на учениците на родителите 
3. Възможни са промени, в зависимост от проектните дейности. 
 
 
 
 
 

ГРАФИК ЦДО - втора смяна II и IV клас /втори срок/ 
№  начало край Дейност 
   0  8:00 8:20 прием на учениците 

1 8:20 9:00 Самоподготовка 

2 9:10 9:50 Самоподготовка 

3 10:10 10:50 занимания по интереси 

4 11:00 11:40 занимания по интереси 

5 11:50 12:30 организиран отдих и спорт 

6 12:40 13:20 организиран отдих и спорт 

 
забележка: 
1. Възможни са промени, в зависимост от проектните дейности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ  ПЪРВА СМЯНА 

 
№  начало край 

1 7:30 8:10 

2 8:20 9:00 

3 9:10 9:50 

4 10:10 10:50 

5 11:00 11:40 

6 11:50 12:30 

7 12:35 13:15 

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ  ВТОРА СМЯНА 

 
№  начало край 

1 13:30 14:10 

2 14:20 15:00 

3 15:10 15:50 

4 16:10 16:50 

5 17:00 17:40 

6 17:50 18:30 

7 18:35 19:15 

ВАКАНЦИИ 2021/2022 : 
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна 

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна  

01.02.2022 г.  – междусрочна  

01.04. 2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна  

НЕУЧЕБНИ ДНИ: 
15.11.2021 – ден след  избори 

22.11.2021 – при балотаж на избори 

15.05.2022 – Годишен концерт??? 

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ   

20.05.2022 г. – втори ДЗИ  

14.06.2022 г. - НВО в VII клас по БЕЛ  

16.06.2022 г. -НВО в VII клас по математика 

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 
02.02.2022 г. – I - VII клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 
31.05.2022 г. – I - III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2022 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици) 

30.06.2022 г. – VII клас (18 учебни седмици) 
 


