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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва 

организирането, разпределянето и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. 

1. Нормативно основание 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден в 

Основно училище „Христо Ботев“ село Лесново е разработена съгласно: 

- ЗПУО – чл. 53, ал. 3, т. 1 и т. 2, ал. 4,5 и 6; 

- Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното      

образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., в сила 

от 02.10.2020 г.) (публ. 02.10.2020 г.) 

Прилагането на Годишната училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден е насочено към: 

1. Повишаване на качеството на образователно – възпитателния процес чрез 

насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и 

умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество, при 

зачитане интересите, съобразно с възможностите и възрастовите им особености. 

2. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ 

етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от 

училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание. 

3. Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни 

от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”. 

4. Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между деца от различни 

социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани дейности, 

включени в целодневната организация на учебния процес. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневна 

организация на учебния ден за учениците от първи до четвърти клас вкл. 

1. Формиране на навици у ученика за самостоятелно изпълнение на поставените 

задачи.  

2. Организиране на следобедното време. 

3. Формиране на умения за прилагане на знанията в нови ситуации. 

4. Развитие на чувство за отговорност и добри взаимоотношения със съучениците. 

5. Задържане на учениците в училище чрез включването им в занимания по 

интереси; 

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене; 

7. Взаимодействие с родителите; 

8. Съчетаване на учебната работа с разнообразни занимания по интереси, 

възможност за всяко дете да изяви своите индивидуални способности.  

9. Подпомагане социализацията на учениците – изграждане на умения за 

общуване, разрешаване на конфликтни ситуации и социално приемливо 

поведение. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА САМОПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

1. Формиране у учениците на умения и навици за самостоятелност и отговорност. 



2.  Създаване на условия за развиване на индивидуалните способности на 

учениците. 

3. Изграждане на навици за култура на поведение, взаимопомощ. 

 

 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ. ДНЕВЕН РЕД 

 

ВИД ДЕЙНОСТ ОПИСАНИЕ НА 

ДЕЙНОСТТА 

ОТГОВОРНИК СРОК 

Организиран отдих 

и спорт – два часа 

След приключване на учебните 

часове преди обяд, учениците 

се отвеждат за обяд, отдих и 

спорт 

Учител ЦОУД ежедневно 

Самоподготовка – 

два часа 

Занимания по учебни 

предмети,  

Учител ЦОУД ежедневно 

Занимания по 

интереси – два часа 

Дейности, свързани с 

интересите на учениците 

Учител ЦОУД ежедневно 

 

 

V. МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Методите на обучение са основен елемент на учебно- възпитателния процес. 

Всеки метод на обучение се състои от отделни похвати, които всъщност представляват 

отделни действия, извършвани от ученика при прилагането на дадения метод. В 

определен момент похватът може да се яви метод и обратното. В началните класове 

учителят ползва различни методи. Има три основни групи методи: 

 

- словесни – разказ, беседа, дискусия, инструктаж; 

- нагледни- наблюдение, демонстрация; 

- практически- експеримент, упражнение, работа с учебна литература; 

 

1.методи за придобиване на нови знания;  

2.методи за формиране на умения и навици;  

3.методи за прилагане на знанията на практика;  

4.методи за затвърдяване на знанията, уменията и навиците;  

5.методи за проверка и оценка на знанията, уменията и навиците;  

6.методи за управление на ученето - учебна работа под ръководството на учителя; 

7.методи за стимулиране на интереса към ученето: познавателни игри, учебни 

дискусии, създаване на ситуации на емоционално-нравствени преживявания; 

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. 

2. Умения за планиране, осъществяване и осмисляне на познавателния процес. 

3. Развиване на творческите способности на учениците. 

4. Формиране у учениците на умения за осмисляне на свободното време и повишаване 

на нивото на тяхната социализация, както и възпитание в толерантно отношение, 

сътрудничество и стремеж към успех. 

 

 



VII. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

 

 За осъществяване на целодневната организация на учебния ден са налице: 

1. Писмено заявление на родител. 

2. Финансова обезпеченост. 

3. Наличие на материална база. 

4. Осигурени безопасни условия на обучение и отдих. 

5. Санитарно-хигиенни условия за провеждане на образователен процес в условия 

на Ковид-19. 

Създадени са две групи в ЦОУД. Сборна група ученици от първи и втори клас. 

Сборна група ученици от трети и четвърти клас. Общият брой на учениците, 

участващи в ЦОУД е 32 ученици. ЦОУД се посещава от ученици с различен успех – 

от ученици с отличен успех до такива, които имат нужда от подкрепа за усвояване 

на знания и умения по ДОС. 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

1. Броят на групите и броят на учениците в ЦОУД се сформират според: 

- Броя на подадените заявления от родител до 01.09. 

- Насоки за работа на системата на училищното образование в условия на Ковид -

19. 

2. Организация на приемане и изпращане на учениците от групата: 

- Учителите на групите приемат учениците от учителя след последния учебен час. 

- Заниманията се провеждат по определен график. 

- След приключване на заниманията, дежурният хигиенист извежда ученика до 

входа на училището, за да го предаде на родителя. 

- Ученици от начален етап имат право да си тръгват без придружител от ЦОУД 

само след писмена декларация от родител. 

- Пътуващите ученици се придружават от дежурен учител до населеното място, в 

което живеят. 

- Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и спорт и заниманията по 

интереси се провеждат след обяд по утвърден график. 

- Продължителността на учебния час е както следва: 

I и II клас – 35 минути; 

III и IV клас – 40 минути; 

- В часовете по самоподготовка, учениците могат да участват и в дейности по 

обща подкрепа за личностно развитие. 

 

IX. АСПЕКТИ НА РАБОТАТ НА УЧИТЕЛИТЕ 

 

1. Създават организация, която включва прилагане на иновативни методи. 

2. Създават стимулираща и приобщаваща среда. 

3. Осъществяват комуникация с родителите и ги информират за индивидуалното 

развитие и напредъка на учениците. 

4. Поддържа добра комуникация с учителите, непрекъснат обмен на информация, 

обсъжда с колеги индивидуалните постижения  и затруднения на учениците. 

5. Изготвя годишни тематични разпределения и работи с електронен дневник. 

6. Осъществява контрол над учениците от началото до края на учебните занятия. 

7. Попълва училищна документация. 



8. Следи и изисква спазване на здравно-хигиенните норми от учениците в 

училище. 

 

 

НОРМА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

 

1. Учител ЦОУД – 30 астрономически часа. 

2. I и II клас – 32 учебни седмици; 

3. III и IV клас – 34 учебни седмици; 

 

 


