
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”
гр. Велико Търново, ул. „Освобождение” № 29
тел. 0877948282 – директор, 0882400322 – канцелария
e-mail: ouslaveikovvt@prsvt.org; www.prsvt.org

УТВЪРЖДАВАМ:
Директор Данка Борисова

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН
В ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

за учебната 2022/2023 г.

1. Училището се отваря в 7:30 часа. Начало на учебния ден – 8:00 ч.

2. Влизане в училище:

● I клас: 7:30 – 7:35 ч. (западен вход на сградата)

● II клас: 7:35 – 7:40 ч. (западен вход на сградата)

● III клас: 7:40 – 7:45 ч. (западен вход на сградата)

● IV клас: 7:45 – 7:50 ч. (западен вход на сградата)

● V клас: 7:35 – 7:40 ч. (източен вход на сградата)

● VI клас: 7:40 – 7:45 ч. (източен вход на сградата)

● VII клас: 7:45 – 7:50 ч. (източен вход на сградата)

3. Учебните часове за общообразователна и за разширена подготовка се провеждат в

самостоятелен блок до обяд, а организираният отдих, самоподготовките и заниманията по

интереси – след обяд. Учебните часове са с продължителност:

● I и II клас – 35 минути;

● III - VII клас – 40 минути.

4. Обедното хранене се осъществява по график, като в стола се хранят по едно и също

време ученици от паралелките в един клас. Всяка паралелка се храни на отделна колона

маси.

● I и II клас: 12:05 – 12:40 ч.

● III и IV клас: 13:00  – 13:40 ч.

● V - VII клас: 13:50 – 14:30 ч.
5. Дневно разписание на учебните часове:
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Начален етап, V и VI клас – целодневна организация на учебния ден:
I и II клас III и IV клас V и VI клас

1. уч. час 8:00 – 8:35 1. уч. час 8:00 – 8:40 1. уч. час 8:00 – 8:40

2. уч. час 8:50 – 9:25 2. уч. час 8:50 – 9:30 2. уч. час 8:50 – 9:30

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

4. уч. час 10:40 – 11:15 4. уч. час 10:40 – 11:20 4. уч. час 10:40 – 11:20

5. уч. час 11:30 – 12:05 5. уч. час 11:30 – 12:10 5. уч. час 11:30 – 12:10

ООФА
Обяд

12:05 – 12:40 6. уч. час 12:20 – 13:00 6. уч. час 12:20 – 13:00

ООФА, вкл.
ФУЧ АЕ

12:40 – 13:15 ООФА
Обяд

13:00  – 13:40 7. уч. час,
вкл. ФУЧ

13:10 – 13:50

СП 13:15 – 13:50 ООФА 13:40 – 14:20 ООФА
Обяд

13:50 – 14:30

СП 14:00 – 14:35 СП 14:20 – 15:00 ООФА 14:30 – 15:10

ЗИ (вкл.
ФУЧ)

14:55 – 15:30 СП 15:10 – 15:50 СП 15:10 – 15:50

ЗИ (вкл.
ФУЧ)

15:40  – 16:15 ЗИ (вкл.
ФУЧ,
ЗИНФ)

16:00 – 16:40 СП 16:00 – 16:40

ФУЧ –
хореографи
я или РЕ

16:25 – 17:00 ЗИ (вкл.
ФУЧ)

16:50 – 17:30 СП 16:50 – 17:30

VII клас – полудневна организация на учебния ден:
VII клас

1. уч. час 8:00 – 8:40

2. уч. час 8:50 – 9:30

3. уч. час 9:50 – 10:30

4. уч. час 10:40 – 11:20

5. уч. час 11:30 – 12:10

6. уч. час 12:20 – 13:00

7. уч.час 13:10 – 13:50

8. уч. час 14:00 –14:40 (7.уч.час за втората
група по информ. техн.)
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4. Часът на класа и учебният час за спортни дейности се провеждат след последния за
деня час от блока със задължителни и избираеми учебни часове.

5. Консултациите на учителите по учебните предмети се провеждат след последния за
деня учебен час от блока със задължителни и избираеми учебни часове и/или в дейностите по
самоподготовка според потребностите на учениците.

6. Часът на класния ръководител за консултиране на ученици и родители и за работа с
училищната документация се провежда във вторник от 13:00 до 13:45 ч.

7. Училището се затваря в 18:00 ч.

Съкращения:
ООФА – Организиран отдих и физическа активност
СП – Самоподготовка
ЗИ – Занимания по интереси
ФУЧ – факултативни учебни часове
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