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1. Общи положения: 

1.1. Нормативно основание: 

           Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е изготвена в съответствие на изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба №10 

от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. Тя включва организирането, разпределянето и съдържанието на дейностите 

по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. Редът, условията и начинът на сформирането и организирането 

на групите по ЦОУД в училище през учебната 2022/2023 г. се осъществява съгласно ЗПУО; Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на 

труда и Наредба № 7 за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена. 

1.2. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището. 

В ОУ „Мати Болгария” гр. Казанлък  в целодневна форма на обучение  са обхванати ученици от І до IV клас, разпределени в 12 групи. 

Учебните часове от учебния план за тази учебна година се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран 

отдих и физическа активност и занимания по интереси се провеждат след обяд. 

1.3. Предназначение на програмата: 

Училищната програма за ЦОУД конкретизира целите, условията и реда за провеждане на целодневния режим в ОУ „Мати Болгария” гр.Казанлък през 

учебната 2022/2023 година. Дейностите са свързани с целите, заложени в стратегията на училището, за повишаване на резултатите от обучението, 

възпитанието и социализацията на учениците. 

2. Цели на програмата: 

2.1.Основна цел: Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І – IV 

клас за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по-пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности 

на обхванатите в групите за ЦОУД ученици. 

 2.2.Специфични цели: 

◄ Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес, като се развиват уменията им за самоподготовка, откриват се и се насърчават 

творческите способности на учениците, развиват се уменията им за общуване, съобразявайки се с техните интереси, индивидуалните възможности и 

възрастови особености. 

◄ Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от І – IV клас, измерима със степента на уменията им за четене и разбиране на текст, 

както за писане и създаване на текст в съответствие с книжовните норми на съвременния български книжовен език. 

◄ Повишаване мотивацията за активно участие в образователно - възпитателния процес на всички заинтересовани страни (ученици, учители, родители) 

в условията на целодневната организация на учебния ден чрез: 

o Създаване на стимулираща личностното развитие на ученика учебна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и степен на 

развитие; 



o Създаване на възможности за опознаване и общуване между деца от различни социални, етнически и културни общности. 

o Зачитане на индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, стил на работата, темперамент, потребности и интереси. 

 

3.Основни дейности на училището по организиране и провеждане на ЦОУД: 

 

◄ Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в ЦОУД ; 

◄ Приемане на програма и утвърждаване от директора на ПС на целодневната организация на учебния ден в І – IV клас; 

◄ Разработване на индивидуалните програми и планове на учителите от ЦОУД по групи (І – IV клас) и утвърждаване от директора; 

◄ Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) за часовете в ЦОУД; 

◄ Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в часовете 

и резултатите на учениците от ЦОУД; 

◄ Осигуряване на настойничество на новоназначените учители в ЦОУД и учителите в ЦОУД с малък професионален опит; 

◄ Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на учителите в ЦОУД чрез вътрешноинституционална и външна институционална 

квалификационна дейност; 

 

4.Очаквани резултати: 

 

◄ Да се мотивират учениците и да им се формират навици за самостоятелно учене; 

◄ Да се повиши функционалната грамотност на учениците; 

◄ Да се гарантира достъпа до качествено образование на всеки ученик от групата; 

◄ Да се повишат резултатите на учениците от образователно-възпитателния процес; 

◄ Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците; 

◄ Да се постигне ефективно партньорство и да се дефинират отговорностите на всички участници в образователния процес (ученици, учители, 

педагогически съветници и родители); 

◄ Да се повишава  удовлетвореността на учениците и техните родители от организацията, дейностите и резултатите от целодневната организация на 

обучение.  

 

      5. Организация и ред на провеждане на ЦОУД в ОУ ”Мати Болгария”,  гр.Казанлък. 

      Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна форма на обучение и включва провеждането на учебни часове 

съгласно училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. (Наредба 10 -

01.09.2016г. / за организация на дейностите в училищното образование, Раздел III, Чл. 17. (1) 

       Съгласно Чл.18 (1) Раздел III от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, училището организира целодневната 

организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от  І до ІV клас;  



      Групите за целодневна организация на учебния ден се формират съобразно броя на подадените заявления от родителите до 01 септември  (Наредба 

за организация на дейностите в училищното образование, Раздел III,`Чл.18, (4)). 

      При целодневната организация на учебния ден, учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите 

по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.  (Наредба за организация 

на дейностите в училищното образование, Раздел III, Чл.20 (1)). 

 

        Режим и брой часове: 

        Съгласно Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, Раздел III, Чл.23 (1) за учениците от І до ІV клас дейностите по 

самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва: самоподготовка – 2 

учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа; занимания по интереси – 2 учебни часа. (Наредба за организация на дейностите 

в училищното образование, Раздел III, Чл.23(1)). (Приложение № 1) 

            Продължителност на занятията в групите за ЦОУД: 

            І – ІІ клас – 35 минути 

            ІІІ – ІV клас – 40 минути 

 

            5.1.  Организация и съдържание на часовете по организирания отдих и физическа активност:      

           Заниманията на учениците в часовете за организиран отдих и физическа активност се провеждат непосредствено след последния час от 

седмичното разписание на часовете по общообразователна и разширена подготовка. Организирането и провеждането на отдиха и спорта на учениците 

има за цел да създаде у тях здравословни навици и да осъществи плавен преход към самоподготовката. 

           В тези часове се включва и обедното хранене на учениците, което се провежда в училищния стол за хранене,  по утвърден от директора график. 

           Часовете за организиран отдих и физическа активност се провеждат: в прилежащата на училището спортна площадка, физкултурния салон, 

училищната игротека или места свързани с провеждането на културни и спортни мероприятия,  под ръководството на учителя на групата за ЦОУД. 

          5.2.Организация и съдържание на часовете по самоподготовка:                 

          Часовете за самоподготовка се провеждат според седмичното разписание на групата за ЦОУД. 

       Чл. 25. (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват:  

           1. Ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;   

           2. Усвояване на начини и методи за рационално учене;  

           3. Подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;   

           4. Подготовка за класни и контролни работи;  

           5. Изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени 

от учителя на групата;  

           6. Формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си;   

           7. Консултации с учители по различни учебни предмети.  

          (2) Консултациите по ал. 1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО.  



           (3) Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката 

        Tези часове се провеждат в класните стаи или в подходяща за дейността среда, като се организират според седмичното разписание, степен на 

трудност на учебните предмети. Самоподготовката се ръководи от учителя в ЦОУД и се провежда по начин, който да доведе до развитие на уменията 

на учениците за самостоятелно учене с оглед изграждане на индивидуален стил за възприемане, анализиране, подбор, синтезиране и използване на 

информацията за изпълнение на конкретни цели и в конкретни ситуации, да стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно 

взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване и работа в екип. 

        В зависимост от потребностите на учениците, по предложение на учителите в ЦОУД и класните ръководители в І–ІV клас, директорът утвърждава 

график за провеждане на индивидуални консултации от преподавателите по време на часовете за самоподготовка в групата. Консултациите се водят в 

стаята за самоподготовка или в друга такава. 

      5.3. Организация и съдържание на часовете по занимания по интереси: 

         Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището 

и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план.  Чл. 26. (1) 

         Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден.  

Чл. 26. (2) 

         Дейностите по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и родителите им за участие в целодневната организация на работния ден и 

могат да включват занимания, които не са свързани пряко с часовете по  ЗП,  факултативна и разширена подготовка. Ученици, включени в 

извънучилищни дейности /спортни клубове, езикови школи, музикални школи и т.н./, могат да бъдат освобождавани от часовете за дейности по 

интереси в ЦОУД в дните на тяхното провеждане, за което се изисква декларация от родител / настойник. 

         Заниманията по интереси се организират в следните направления: 

1. Наука 

2. Изобразително изкуство 

3. Забавна математика 

4. Сръчни ръце 

5. Забавни задачи 

                                6. Български език 

7. Роден език 



8. Приказен свят 

           Те се разпределят по класове по следния начин: 

                     

                    I клас                                                      II клас                                                        III клас                                                             IV клас                                                          

  I А Сръчни ръце - Е.Величкова               II А Изобр. изкуство – Р.Палазова       III А – Забавни задачи – П.Калчева      IV A Изобр. изкуство – П.Петрова   

  I Б Забавни задачи - Г.Славова                II Б Забавна математика – Г.Орозова   III Б – Изобр. изк-во – В.Иванова         IV Б Приказен свят – М.Рахнева 

  I В Забавна математика - Й.Сунгурова   II В Сръчни ръце – П.Илиева                III В –  Български език – М.Йошкова   IV В Роден език – Н.Милева   

 

              Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2022/2023 г. влиза в сила със заповед № …. на Директора 

на училището от  …………….. г.   

     

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                             



 Приложение 1                                       

 

 

Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък 

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД I а клас - 2022 / 2023г. 

 

                                                                                                                                                                                    Утвърдил: ........................................ 

                                                                                                                                                          Директор:         Б. Попова 

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Пeтък 

 

1 

 

 

 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 11.20 – 13.00 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

12.00 – 13.05 ч. 

2  Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

3 Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

4 Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

5 Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

6  Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 
 

 

 

                                                                 



Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък 

 

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД I б клас - 2022 / 2023г. 

 

                              

                                                                                                                                                          Утвърдил: ........................................ 

                                                                                                                                                          Директор:          Б. Попова 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Пeтък 

 

1 

 

 

 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 11.20 – 13.00 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

12.00 – 13.05 ч. 

2  Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

3 Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

4 Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

5 Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

6  Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 
 

 

 

                    

 



Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък 

 

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД I в клас - 2022 / 2023г. 

 

 

                              

 

                                                                                                                                                                                       Утвърдил: ........................................ 

                                                                                                                                                             Директор:           Б. Попова 

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Пeтък 

 

1 

 

 

 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 11.20 – 13.00 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

12.00 – 13.05 ч. 

2  Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

3 Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

4 Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 - 15.10 ч. 

5 Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 ч. 

6  Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 
 

 

 



 

Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък 

 

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД II а клас - 2022 / 2023г. 

 

                                                                                                                                                       Утвърдил: .................................. 

                                                                                                                                                       Директор:          Б. Попова 

 

 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Пeтък 

 

 

1 

 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

2 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

3 Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

4 Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

5 Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

6 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 
 

 

 



 

Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък 

 

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД II б клас - 2022 / 2023г. 

 

                                                                                                                                                       Утвърдил: .................................. 

                                                                                                                                                       Директор:         Б. Попова 

 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Пeтък 

 

 

1 

 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

2 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

3 Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

4 Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

5 Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

6 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 
 

 

 

                       



 

Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък 

 

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД II в клас - 2022 / 2023г. 

 

                                                                                                                                                       Утвърдил: .................................. 

                                                                                                                                                       Директор:         Б. Попова 

 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Пeтък 

 

 

1 

 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

 12.00 – 13.05ч. 

2 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.40 ч. 

3 Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

Самоподготовка 

13.50 – 14.25 ч. 

4 Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

Самоподготовка 

14.35 – 15.10 ч. 

5 Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

Занимания по 

интереси  

15.40 – 16.15 ч. 

6 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.00 ч. 
 

 

 

                       



 

Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък 

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД III а клас - 2022 / 2023г. 

                                                                                                                                                       Утвърдил: ........................................ 

                                                                                                                                                       Директор:          Б.Попова                        

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Пeтък 

 

1 

 

 

 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

12.15 – 12.55ч. 

2 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.00 – 13.40 ч. 

3 Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

13.40 – 14.20 ч. 

4 Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

15.25 - 16.05ч. 

Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

14.50 - 15.30 ч 

5 Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.20 ч. 

6 Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.20 – 17.00 ч. 
 

 

 

                       



 

Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък 

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД III б клас - 2022 / 2023г. 

                                                                                                                                                       Утвърдил: ........................................ 

                                                                                                                                                       Директор:           Б. Попова                        

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Пeтък 

 

1 

 

 

 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

12.15 – 12.55ч. 

2 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14 .25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.00 – 13.40 ч. 

3 Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

13.40 – 14.20 ч. 

4 Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

14.50 - 15.30ч. 

5 Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.20 ч. 

6 Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.20 – 17.00 ч. 
 

 

 

                       



 

                                                                                       

Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък 

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД III в клас - 2022 / 2023г. 

                                                                                                                                                                                    Утвърдил: ........................................ 

                                                                                                                                                          Директор:         Б.Попова 

 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Пeтък 

 

1 

 

 

 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.05 – 13.45ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

12.15 – 12.55ч. 

2 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.45 – 14.25 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13.00 – 13.40 ч. 

3 Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

14.25 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 

13.40 – 14.20 ч. 

4 Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

15.25 - 16.05 ч. 

Самоподготовка 

14.50 - 15.30ч. 

5 Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.05 – 16.45 ч. 

Занимания по 

интереси 

15.40 - 16.20 ч. 

6 Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.45 – 17.25 ч. 

Занимания по 

интереси 

16.20  - 17.00 ч. 
 

 

 



                                                              Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък  

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД  IV а класове – 2022 / 2023 г. 

            Утвърдил: ........................... 

                                 Директор:       Б. Попова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран 

отдих и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран 

отдих и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

12:20 – 13:00 ч. 

2 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран 

отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран 

отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:00 – 14:00 ч. 

3 Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:00 – 14:40 ч. 

4 Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

14:40 – 15:20 ч. 

5 Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

15:40 – 16:20 ч. 

6 Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:20 – 17:00 ч. 



Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък  

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД  IV б класове – 2022 / 2023 г. 

            Утвърдил: ........................... 

                 Директор:       Б. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран 

отдих и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран 

отдих и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

12:20 – 13:00 ч. 

2 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран 

отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран 

отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:00 – 14:00 ч. 

3 Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:00 – 14:40 ч. 

4 Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

14:40 – 15:20 ч. 

5 Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

15:40 – 16:20 ч. 

6 Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:20 – 17:00 ч. 



Основно училище „Мати Болгария“ гр. Казанлък  

Седмично учебно разписание за I учебен срок на ЦОУД  IV в класове – 2022 / 2023 г. 

            Утвърдил: ........................... 

 

№ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран 

отдих и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран 

отдих и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:10 – 13:50 ч. 

Обедно хранене/ 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

12:20 – 13:00 ч. 

2 Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран 

отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран 

отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:50 – 14:30 ч. 

Организиран отдих 

и физическа 

активност 

13:00 – 14:00 ч. 

3 Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. 

Самоподготовка 

14:00 – 14:40 ч. 

4 Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

15:30 – 16:10 ч. 

Самоподготовка 

14:40 – 15:20 ч. 

5 Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

Занимания по 

интереси 

15:40 – 16:20 ч. 

6 Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч. 

Занимания по 

интереси 

16:20 – 17:00 ч. 


