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Приложение № 1 към заповед №РД11-76/11.10.2021 г. на директора на СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков 

График на учебните часове за изпълнение на училищните учебни планове за времето на ОРЕС 

Учебен 

час 

Начален етап 
Продължителност на учебния час – 20 

минути 

Прогимназиален етап  

Продължителност на учебния 

час – 30 минути 

Гимназиален етап 

Продължителност на учебния час 

– 40 минути 
1. 8:20 – 8:40  8:10 – 8:40 8:00 – 8:40 

* междучасие 8:40 – 8:50 (10 минути) междучасие 8:40 – 8:50 (10 

минути) 

междучасие 8:40 – 8:50 (10 

минути) 

2. 8:50 – 9:10 8:50 – 9:20 8:50 – 9:30 

* междучасие 9:10 – 09:40 (30 минути) междучасие 9:20 – 09:40 (20 

минути) 

междучасие 9:30 – 09:40 (10 

минути) 

3. 9:40 – 10:00 9:40 – 10:10 9:40 – 10:20 

* междучасие 10:00 – 10:20 (20 минути) междучасие 10:10 – 10:45 (35 

минути) 

междучасие 10:20 – 10:45 (25 

минути) 

4. 10:20 – 10:40 10:45 – 11:15 10:45 – 11:25 

* междучасие 10:40 – 10:50 (10 минути) междучасие 11:15 – 11:35 (20 

минути) 

междучасие 11:25 – 11:35 (10 

минути) 

5. 10:50 – 11:10 11:35 – 12:05 11:35 – 12:15 

* междучасие 11:10 – 10:20 (10 минути) междучасие 12:05 – 12:25 (20 

минути) 

междучасие 12:15 – 12:25 (10 

минути) 

6. 11:20 – 11:40 12:25 – 12:55 12:25 – 13:05 

* ------------------------------------------------ междучасие 12:55 – 13:15 (20 

минути) 

междучасие 13:05 – 13:15 (10 

минути) 

7. --------------------------------- 13:15 – 13:45 13:15 – 13:55 

 

* В начален етап 4-ти учебен час се провежда в рамките на голямото междучасие за учениците от 

прогимназиален и гимназиален етап 
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Приложение № 2 към заповед №РД11-76/11.10.2021 г. на директора на СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков 

График на учебните часове за дейностите по реализиране на целодневна организация на учебния ден за времето на 

обучение от разстояние в електронна среда 

ЦОУД 

Начален етап Прогимназиален етап 

учебен час Начало и край на 

учебния 

учебен час Начало и край 

на учебния час 

след 6-ти час 

Начало и край на 

учебния час след 7-

ми час 
1 ЦОУД или 

смесен блок 
14:00 – 14:20 Организиран отдих и 

физическа активност 
  13:30 – 14:00 14:30 – 15:00 

2 ЦОУД или 

смесен блок 
14:20 – 14:40 самоподготовка 14:00 – 14:30 15:00 – 15:30 

3 ЦОУД или 

смесен блок 
14:40 – 15:00 самоподготовка 14:30 – 15:00 15:30 – 16:00 

 15:00 – 15:10 междучасие 15:00 – 15:10  
4 ЦОУД или 

смесен блок 
15:10 – 15:30 Занимания по 

интереси 
15:10 – 15:40 16:00 – 16:30 

5 ЦОУД или 

смесен блок 
15:30 – 15:50 Занимания по 

интереси 
15:40 – 16:10 16:30 – 17:00 

6 ЦОУД или 

смесен блок 
15:50 – 16:10 Организиран отдих и 

физическа активност 
16:10 – 16:40 17:00 – 17:30 

                 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

ДИРЕКТОР НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

ГР. САМОКОВ 


		2021-10-11T17:08:17+0300
	LILYANA Ivanova Minkova




