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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – СМОЛЯН 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ РД-07-1345/01.09.2022 г. 

  

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2014 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, Наредба 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване 

на седмините учебни разписания, изменена в бр. 69 на Държавен вестник от 26.08.2022 г.  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Дневно разписание на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян през учебната 2022/2023 

година, както следва:  

 

1. Начало и край на учебния ден: 

 

За ученици 

от: 

Начало на 

учебния ден 

Край на учебния 

ден 

Особености при 

организацията на 

учебния ден 

 

I – IV клас 8,00 часа 16,30 ч. – 1 и 2 кл. 

17,10 ч. – 3 и 4 кл. 

На целодневен 

режим 

V – VII клас 8,00 18,00  часа На целодневен 

режим 

VIII – XII клас 8,00 15,30 часа Една смяна 

 

 

При определяне на началото и края на учебния ден сме спазили изискванията на Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, при вземане 

предвид на конкретните условия, при които функционира училището и измененията в 

Наредба № 10/2014 г. относно здравните изисквания при изготвяне и спазване на 

седмичните разписания 

 

 

2. Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование и промените в чл. 4 на Наредба № 

10/19.06.2014 г., обнародвани в Държавен вестник бр. 69 от 26.08.2022 г. за здравните 

изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания: 
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Клас /класове Продължителност на 

учебния час 

Особености 

I – II клас 35 минути При преминаване към 

дистанционно обучение 

учебния час се намалява с 

10 минути 

1 час  08,00 – 08,35 ч. Междучасие – 20 минути 

2 час 08,55 – 09,30 ч. Междучасие – 20 минути 

3 час 09,50 – 10,25 ч. Междучасие – 10 минути 

4 час 10,35 – 11,10 ч. Междучасие – 15 минути 

5 час 11,25 – 12,00 ч. 

 

 

 12,00  - 13,00 часа Организиран отдих – 

обедно хранене 

ІІІ – ІV клас 40 минути При преминаване към 

дистанционно обучение 

учебния час се намалява с 

10 минути 

1 час  8,00 -  8,40 ч. Междучасие 10 минути 

2 час 8,50 -  9,30 ч. Междучасие 20 минути 

3 час  9,50 – 10,30 ч. Междучасие 10 минути 

4 час 10,40 – 11,20 ч. Междучасие 10 минути 

5 час 11,30 – 12,10 ч. Междучасие 10 минути 

6 час 12,20 – 13,00 ч.  

 

V – VІІ клас 

 

40 минути 

При преминаване към 

дистанционно обучение 

учебния час се намалява с 

10 минути 

1 час   8,00 -  8,40 ч. Междучасие 10 минути 

2 час  8,50 -  9,30 ч. Междучасие 20 минути 

3 час  9,50 – 10,30 ч. Междучасие 10 минути 

4 час 10,40 – 11,20 ч. Междучасие 10 минути 

5 час 11,30 – 12,10 ч. Междучасие 20 минути 

6 час 12,30 – 13,10 ч. Междучасие 10 минути 

7 час  13,20 – 14,00 ч. Междучасие 10 минути  

   

VІІІ – ХІІ клас  

45минути  

При преминаване към 

дистанционно обучение 

учебния час се намалява с 

10 минути 

1 час  8,00 -  8,45 ч. Междучасие 10 минути 

2 час  8,55 -  9,40 ч. Междучасие 20 минути 

3 час 10,00 -10,45 ч. Междучасие 10 минути 

4 час 10,55 – 11,40 ч. Междучасие 10 минути 

5 час 11,50 – 12,35 ч. Междучасие 20 минути 

6 час 12,55 – 13,40 ч. Междучасие 10 минути 

7 час 13,50 – 14,35 ч.  Междучасие 10 минути 

8 час 14,45 – 15,30 ч.  
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Продължителност на учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и 

занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден по групи:  

 

Група Продължителност на 

учебния час 

Особености 

І – ІІ клас 35 минути Продължителността в 

групата е 35 минути, тъй 

като в групата са 

включени ученици от  I-ви 

клас.  

Организиран отдих  

хранене 

12,00 – 13,00 ч.  

1 самоподготовка 13,30 – 14,05 ч. Междучасие 10 минути 

2 самоподготовка 14,15 – 14,50 ч. Междучасие 20 минути 

Дейности по интереси 15,10 – 15,45 ч. Междучаие 10 минути 

Дейности по интереси 15,55 – 16,30 ч.  

   

ІІІ – ІV клас  Продължителността в 

групата е 40 минути  

Организиран отдих и 

хранене 

13,00 – 14,00 ч.  

1 самоподготовка 14,00  – 14,40 ч. Междучасие 10 минути 

2 самоподготовка 14,50 – 15,30 ч. Междучасие 10 минути 

Дейности по интереси 15,40 – 16,20 ч. Междучасие 10 минути 

Дейности по интереси 16,30 – 17,10 ч.  

   

V – VІІ клас   

Организиран отдих и 

хранене 

14,00 – 15,00 ч.  

1 самоподготовка  15,00 – 15,40 ч. Междучасие 10 минути 

2 самоподготовка 15,50 – 16,30 ч. Междучасие 10 минути 

3 самоподготовка 16,40 – 17,20 ч.  

Дейности по интереси 

 

17,20 – 18,00 ч.  

 

Общата подкрепа и ресурсното подпомагане за учениците са индивидуални и се разпределят 

в рамките на общия дневен режим. 

 

Почивки между учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания 

по интереси при целодневна организация на учебния ден са съобразени с Разпорежданията 

относно почивките между учебните часове, съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. За 

организация на дейностите в училищното образование. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на 

учениците за сведение и изпълнение. Информация за дневното разписание на училището, 

както и за особеностите в организацията на образователния процес да бъдат публикувани на 
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интернет страницата на училището в срок до 15.09.2022 г. от Мая Сиракова, на длъжност 

Ръководител направление „ИКТ“. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Сийка Вакева, на длъжност „Зам.-

директор“. 

 

ДИРЕКТОР:  ........................................  

                           РОСИЦА ШЕХОВА 

 

 

 

 


