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УТВЪРДИЛ:. 
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Д Н Е В Е Н     Р Е Ж И М 

 
ЗА ВТОРИ  УЧЕБЕН СРОК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 /2021 ГОДИНА 

 

През учебната 2020/2021 година обучението в ЦСОП се осъществява в 

дневна форма на обучение, целодневна организация по чл.20 ал.1 от Наредба 

№10 и чл.191а,  от НПО 

 

                                  УЧЕБНИ   ЗАНЯТИЯ: 

 
СУТРИН: Учебни часове за учениците от първи до 12 –ти класове 

 

За първи до дванадесети клас- за Велинград и Ракитово: 

 
1ч. – 8.30 – 9.05 часа                  

2ч. – 9.15 – 9.50 часа                  

3ч .- 10.20 -  10.55 часа                

4ч.- 11.05 – 11.40 часа               

5ч. –11.50 –12.25 часа  

6ч.- 12.35 – 13.10 часа   

  

         Продължителността на учебния час в центъра за специална 

образователна подкрепа е 35 минути. Продължителността на междучасието 

е 10 минути, а на голямото междучасие - 30 минути/ след втория учебен час/. 

        Продължителността на индивидуалните и груповите терапевтични и 

рехабилитационни занятия е от 15 до 35 минути по преценка на съответния 

специалист съобразно потребностите на детето или ученика, а на 

заниманията по интереси – 35 минути.     

        СЛЕДОБЯД:  Обучението в групи ЦДО се осъществява в групи на 

занимания по интереси като част от подкрепата за личностно развитие за 

оптимално развитие на силните страни и способности на учениците. 

Дейностите в групите се провеждат съгласно утвърдени от директора 

графици за първи учебен срок както следва:  От понеделник до петък: 

За първа група „ Забавни игри“ - Велинград 
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 от 11.05 до 11.40 часа и от 11.50 до 12.25 часа, 

За втора група „Рисувам и творя“ и трета група „Адаптивен спорт“ – 

Велинград, от 13.00 до 14.30 – двете занимания,  

 За четвърта група „Изкуство“ – Ракитово  от 11.50 до 12.25 часа и от 14.25 до 

15.00 часа, 

За пета група „Спорт“ – Ракитово от 11.05 до 11.40 часа и от 13.40 до 

14.15часа 
 

 

 

 

 

                Обедното хранене на учениците от І до ХII клас, обучаващи се на 

целодневен режим, се осъществява в столовата на центъра в периода от 12,30 

часа до 13,00 часа в присъствието на учители ЦДО, ръководители на групи и 

помощник на учителя. 
 

              Терапевтичните занятия  от логопед, психолог, арттерапевт, 

трудотерапевт и кинезитерапевт се провеждат съгласно утвърдени графици за 

първия  учебен срок.   

 

 

Провеждане на заседанията на ПС – четвъртък –      от 17.00 часа 

  

Провеждане на консултации с учениците и родителите: - съгласно утвърден график 

за ПЪРВИЯ  учебен срок.  

 

 

Дневния режим на ЦСОП е приет на ПС  с Протокол №……/2020  година 
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