ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
НА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ с. РУСОКАСТРО
ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 г.

Утвърден със заповед № 434/13.09. 2021 г.

1. График на учебното време.
1.1. Начало на учебната 2021/2022 година: 15.09. 2021 г.
1.2. Начало и край на първи учебен срок: 15.09. 2021 г.-31.01.2022 г.
1.3. Начало на втори учебен срок: 02.02.2022 г. I – VII клас
1.4. Край на втори учебен срок:
31.05.2022 г. І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.
30.06.2022 г.

IV – VІ клас (16 учебни седмици)
VII (18 учебни седмици)

1.5.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната
2021/2022 година:
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 за І – VII клас

1.6. Неучебни дни:
18.05.2022 г.

ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г.

втори ДЗИ

25.05.2022 г.

неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и
културни дейности

14.06.2022 г.
16.06.2022 г.

НВО по БЕЛ в края на VII клас
НВО по математика в края на VII клас

ІІ. НЕУЧЕБНИ ДНИ
11.05.2022 г.
14.06.2022 г., начало 9.00 часа
16.06.2021 г., начало 9.00 часа
НВО- УЧЕБНИ ДНИ:
27.05.2021 г., начало 10.00 часа
28.05.2021 г., начало 10.00 часа
ІІІ.ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
6 септември 2021 г.
22 септември 2020 г.
2 ноември 2020 г.-неприсъствен
за всички учебни заведения
24, 25 декември 2020 г.
1 януари 2021 г.
3 март 2021 г.
1 май 2021 г.
6 май 2021 г.
24 май
25 май- почивен ден

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТОнеучебен, но присъствен за всички
НВО – БЕЛ в края на VІІ клас
НВО-МАТЕМАТИКА в края на VІІ клас
НВО- БЕЛ 4 клас –(учебен ден)
НВО-МАТЕМАТИКА 4 клас ( учебен ден)
Съгласно Националния Календар за Официални
празници
Съединението на България.
Ден на независимостта на България.
Ден на народните будители
Коледа.
Нова година
Ден на Освобождението на България от османско
иго
Великден
Ден на труда и на международната работническа
солидарност
Гергьовден, Ден на храбростта и Българската
армия
Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост

Забележка: Неучебните дни са обявени със Заповед№ РД09-1804/31.08.2021 г. на
Министъра на МОН,
Официалните празници са от официалния календар на Р.България за почивните дни.
11 май – патронен празник на училището- неучебен, но присъствен ден за всички – със
заповед на директора на училището.

2. Организация на учебния ден:
Обучението в ОУ „Иван Вазов“ се осъществява в дневна форма на обучение, с
едносменен режим.
Организацията на учебния ден е целодневна: вариант I - задължителните учебни
часове се провеждат до обяд, а часовете по самоподготовка, заниманията по
интереси и организиран отдих- след обяд.
Целодневна организация на учебния ден се осъществява в 4 полуинтернатни
групи.
Часовете по час на класа и допълнителните часове по учебния предмет
"спортни дейности" се провеждат извън утвърденото седмично разписание по
утвърден от директора график.
Училището е отворено в работните дни от 7:00 ч. до 18:30 ч.
Продължителността на работното време на учителите и служителите е 8 часа.
Работното време на:
1. Директор е от 7:30 ч. до 16:00 ч. с обедна почивка, посочена в Правилника
за вътрешния трудов ред.
2. Педагогически съветник е от 9.00 ч. до 16.00 ч. с обедна почивка, посочена в
Правилника за вътрешния трудов ред.
3. ЗАТС е от 8:00 ч. до 16:30 ч. с обедна почивка, посочена в Правилника за
вътрешния трудов ред.
4. Помощен персонал е от 6:00 ч. до 14:30 ч. и от 10 ч до 18:30 ч. по график с
обедна почивка, посочена в Правилника за вътрешния трудов ред.

3. Продължителност на учебния час:
Клас

Продължителност на учебния час

І – ІІ клас

35 минути

ІІІ – ІV клас
V – VІІ клас

40 минути
40 минути- на основание чл.7, ал. 7
от Наредба №10/01.09. 2016 г.

4. График на учебните часове по класове:
4.1. График на учебните занятия за учениците от I и II клас на начален етап
на основната образователна степен:

УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ
I-ви
II-ри
III-ти
IV-ти
V-ти

НАЧАЛО

КРАЙ

МЕЖДУЧАСИЕ

НА ЧАСА
8 ч.15 мин.
9 ч.15 мин.
10 ч.00 мин.
10 ч.45 мин.
11 ч.30 мин.

НА ЧАСА
8 ч.50 мин.
9 ч.50 мин.
10 ч.35 мин.
11 ч.20 мин.
12 ч.05 мин.

25 минути
10 минути
10 минути
10 минути

1.2.График на учебните занятия за учениците от IІІ до VІI клас на
начален и прогимназиален етап на основната образователна степен:

УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ
I-ви
II-ри
III-ти
IV-ти
V-ти
VI-ти
VІІ -ми

НАЧАЛО

КРАЙ

МЕЖДУЧАСИЕ

НА ЧАСА
8 ч.00 мин.
8 ч.50 мин.
9 ч.55 мин.
10 ч.45 мин.
11 ч.35 мин.
12 ч.25 мин.
13 ч.15 мин.

НА ЧАСА
8 ч.40 мин.
9 ч.30 мин.
10 ч.35 мин.
11 ч.25 мин.
12 ч.15 мин.
13 ч.05 мин.
13 ч.55 мин.

10 минути
25 минути
10 минути
10 минути
10 минути
10 минути

5. График на дежурствата на учителите:
І етаж
понеделник

Веселина Петрова

вторник

Гергана Вълкова

сряда

Стойка Чавдарова

четвъртък

Мариела Арнаудова

петък

Ива Драганова
ІІ етаж

понеделник

Венета Господинова

вторник

Петър Калайджиев

сряда

Галена Грозданова

четвъртък

Господинка Стамболиева

петък

Стоянка Стратиева

6. График на дежурствата на учителите в ЦОУД:
І етаж
понеделник

Калинка Стамболиева

вторник

Мария Костова

сряда

Калинка Стамболиева

четвъртък

Мария Костова

петък

Калинка Стамболиева

ІІ етаж

понеделник

Кети Ангелова

вторник

Мария Стоянова

сряда

Кети Ангелова

четвъртък

Мария Стоянова

петък

Кети Ангелова

7. График на дежурствата на придружителите на пътуващите ученици:
Ден от седмицата

Име , фамилия

Място

понеделник

Веселина Петрова

придружава учениците от
с. Черни връх

понеделник

Венета Господинова
Калинка Стамболиева

Мария Стоянова
вторник

Петър Калайджиев

вторник

Гергана Вълкова
Мария Костова

Мария Стоянова
сряда

Стойка Чавдарова

Галена Грозданова
сряда

Калинка Стамболиева

придружава учениците от
с. Желязово
придружава учениците до
с. Черни връх
придружава учениците до
с. Желязово
придружава учениците от
с. Черни връх
придружава учениците от
с. Желязово
придружава учениците до
с. Черни връх.
придружава учениците до
с. Желязово.
придружава учениците от
с. Черни връх
придружава учениците от
с. Желязово
придружава учениците до
с. Черни връх.
придружава учениците до
с. Желязово.

Мария Стоянова

четвъртък

Господинка Стамболиева

Петър Калайджиев
четвъртък

Мария Костова

Ива Драганова

Калинка Стамболиева

Мария Стоянова

придружава учениците до
с. Желязово.
придружава учениците от
с. Черни връх.

Стоянка Стратиева
петък

придружава учениците от
с. Желязово.
придружава учениците до
с. Черни връх.

Мария Стоянова
петък

придружава учениците от
с. Черни връх.

придружава учениците от
с. Желязово.
придружава учениците до
с. Черни връх.
придружава учениците до
с. Желязово.

8. График на консултациите на учителите:
I клас
ІI клас
ІII клас
ІV клас
V – VІІ клас
V – VІІ клас
V – VІІ клас
V – VІІ клас
V – VІІ клас
V – VІІ клас

Марика Недялкова
Веселина Петрова
Гергана Вълкова
Стойка Чавдарова
Венета Господинова
Галена Грозданова
Кети Ангелова
Господинка
Стамболиева
Стоянка Стратиева
Петър Калайджиев

четвъртък
понеделник
четвъртък
четвъртък
четвъртък
сряда
четвъртък

пети час
пети час
шести час
шести час
седми час
седми час
17.00-18.00

понеделник

седми час

сряда
понеделник

седми час
седми час

9. Приемно време за родители: Всеки работен ден от 13.10 до 14.00 час

10. График на учебните часове на групите в ЦОУД:
10.1. График на учебните занятия за учениците от I група на ЦОУД
ГРАФИК
12,10 – 12,45
12,55 – 13,30
13,40 – 14,15
14,25 – 15,00
15,10 – 15,45
15.55 - 16.30

МОДУЛ
Обяд ,организиран отдих и физическа
активност
Самоподготовка
Обяд ,организиран отдих и физическа
активност
Самоподготовка
Занимания по интереси
Занимания по интереси

МЕЖДУЧАСИЕ
12,45-12,55
13,30-13,40
14,15-14,25
15,00-15,10
15,45-15,55

10.2. График на учебните занятия за учениците от ІІ група на ЦОУД
ГРАФИК
12,10 – 12,45
12,55 – 13,30
13,40 – 14,15
14,25 – 15,00
15,10 – 15,45
15,55- 16,30

МОДУЛ
Обяд ,организиран отдих и физическа
активност
Самоподготовка
Обяд ,организиран отдих и физическа
активност
Самоподготовка
Занимания по интереси
Занимания по интереси

МЕЖДУЧАСИЕ
12,45-12,55
13,30-13,40
14,15-14,25
15,00-15,10
15,45-15,55

10.3. График на учебните занятия за учениците от III група на ЦОУД
ГРАФИК
13,05 – 13,45
13,45 – 14,05
14,05 – 14,45
14,55 – 15,35
15,45 – 16,25
16,35 – 17,15

МОДУЛ
Обяд ,организиран отдих и физическа
активност
Обяд ,организиран отдих и физическа
активност
Самоподготовка
Самоподготовка
Самоподготовка
Занимания по интереси

МЕЖДУЧАСИЕ

14,45 -14,55
15,35-15,45
16,25-16,35

10.4. График на учебните занятия за учениците от IV група на ЦОУД
ГРАФИК
13,05 – 13,45
13,45 – 14,05

МОДУЛ
Обяд ,организиран отдих и физическа
активност
Обяд ,организиран отдих и физическа

МЕЖДУЧАСИЕ

14,05 – 14,45
14,55 – 15,35
15,45 – 16,25
16,35 – 17,15

активност
Самоподготовка
Самоподготовка
Самоподготовка
Занимания по интереси

14,45 -14,55
15,35-15,45
16,25-16,35

