
ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” 
9009, гр.Варна, ул.„Милосърдие“, №12,  Директор: 052/74 58 19, Канцелария: 052/74 77 28 

   Зам.-директори: 052/74 02 78; 052/74 59 20; е-mail: cintulov@mail.bg; www.dobri-chintulov-varna.eu 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

От……………………………………………………………………………………………….. 

родител/настойник 

на…………………………………………………………………………………………………. 

ученик/чка от I клас в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

     Декларирам, че съм запознат/а/ с условията за обучение в първи клас за учебната 

2021/2022 г. в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна: 

1. Условията за изпълнение на учебния план и за гарантиране качеството на   

образователно-възпитателния процес в училище; 

2. Условията за организиране на целодневната организация на учебния ден в  училището 

- учебни часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд; 

- дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност, занимания по 

интереси  /следобеден режим/; 

3. Условията за организирано хранене на учениците в училищния стол – обяд, 

следобедна закуска; 

4. Условията за целодневна организация на учебния ден при следния дневен режим: 

ПРЕДИОБЕД /учебни часове ЗУЧ и ИУЧ по учебен план/ 

1. час - 8.20 ч. – 8.55 ч. 

2. час - 9.05 ч. – 9.40 ч. 

3. час - 9.50 ч. – 10.25 ч. 

голямо междучасие – 25 мин. 

4. час-10.50 ч. – 11.25 ч. 

5. час-11.35 ч. – 12.10 ч. 

СЛЕДОБЕД 

12.10 – 12.40 ч./ 12.40 – 13.10 ч. – организиран обяд 

12.40 – 13.30 ч. – организиран отдих и физическа активност /игри на открито 

или закрито, състезателни игри, занимателни игри/ 

13.30 – 14.05 ч. – дейности по самоподготовка 

14.15 – 14.50 ч. – дейности по самоподготовка 

14.50 – 15.15 ч. – организиран отдих 

15.15 –17.00 ч. – занимания по интереси /беседи, четене на литературни творби, 

рисуване, апликиране, моделиране, тихи игри и др./ 

5. Условията на материално-техническата база за обезпечаване на целодневната 

организация на учебния ден в първи клас. 

6. Запознат/а съм, че целодневната организация на учебния ден в  ОУ „Добри 

Чинтулов“  се осъществява само за обучението на учениците в първи клас. 

 

Дата: ……………..       Декларатор:………… 

                                                                                                                               /подпис/ 

mailto:cintulov@mail.bg
http://www.dobri-chintulov-varna.eu/

