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ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 2018/2019 ГОДИНА 

 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния процес е приета 
на заседание на Педагогическия съвет от 12.09.2018 г. в съответствие с  чл.19 ал.2. от 
Наредбата за организация на дейностите в училищното образование. 

 

 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: 
 Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена във 
връзка със Закона за предучилищно и училищно образование съгласно: 
Чл. 102. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна. Държавата 
създава условия за разширяване на възможностите за целодневна организация на 
учебния ден.  

    (2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за 
учениците от І до ІV клас при желание на родителите, както и от V до VІІ клас при 
желание на родителите и съобразно възможностите на училището  

   (4) Условията и редът за организиране и провеждане на полудневната и 
целодневната организация на учебния ден се определят с държавния образователен 
стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. Наредба за 
организацията на дейностите в училищното образование. 
1.2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА: 
 Чрез нея се формулират целите, условията и реда за провеждане на целодневната 
организация в ОУ “Любен Каравелов“, дейностите в полуинтернатните групи от I- VII  
клас.  Определят се общите и специфичните характеристики и различия в структурата, 
състава, обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на 
качествен образователно-възпитателен процес.  

1.3. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 

 Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на 
учебния процес за ученици от  I- VII  клас за повишаване качеството на образователно-
възпитателния процес.Специфични цели:  

1.3.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез 
насърчаване развитието на творческите способности и умения за живот на учениците, 
необходими в съвременното общество, при зачитане на техните интереси, съобразно 
възможностите им и възрастовите им особености; 



 
 
 
1.3.2.  Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни 
от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес” чрез: 

 - създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, 
етнически и културни общности;  

- създаване на стимулираща личностното развитие на ученика среда, съответстваща на 
неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му 
семейна среда; 

 - уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, 
темп на работа, темперамент, потребности и интереси.  

1.4. ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО: 

 1.4.1. Проучване и анализиране на потребностите и интересите за участие в ПИГ на 
всички ученици от I- VII  клас чрез провеждане на родителски срещи, консултации и 
анкети.  

1.4.2. Осигуряване на подходящи помещения, съобразно броя на групите, седмичното 
разписание и вида на заниманията. Очаква се помещенията за занимания по интереси 
да се оформят според предпочитанията на учениците и възможностите на училището. 
Възпитателна ангажираност на самите ученици към работната среда и създаване на 
активна позиция за подобряването и естетизирането й. 

 1.4.3. Провеждане на заседание на педагогическия съвет за обсъждане на дейността на 
група за ЦДО на учебния ден. 

 1.4.4. Спазване на изискванията на нормативната уредба на МОН за функциониране на 
група за ЦДО на учебния ден.  

1.4.5. Изготвяне и утвърждаване на седмично разписание на часовете в групите за ЦДО 
на учебния ден. 

 1.4.6. Изготвяне на заповед за определяне на учителите в групите за ЦДО на учебния 
ден. 

 1.4.7. Осъществяване на контрол по отношение на качеството на педагогическата 
дейност, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците в групите за 
ЦДО на учебния ден.  

1.4.8. Административен контрол по отношение на ежедневното водене на училищната 
документация: дневници на групите за ЦДО на учебния ден. 

1.4.9. Осигуряване на условия за обучение за повишаване квалификацията на учителите 
в групите за ЦДО на учебния ден /вкл. осигуряване на заместващи учители /. 

 1.4.10. Организиране на подходящи училищни дейности. 

 1.5. ЗАДАЧИ: 

 1.5.1. Формиране навици за самостоятелно учене с разбиране. 



 
 
 
 1.5.2. Допринасяне за правилното и трайно усвояване на учебния материал.  

1.5.3. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне свободното време на 
учениците.  

1.5.4. Стимулиране любознателността и стремежа към знания.  

1.5.5. Увеличаване броя на учениците, посещаващи групите за ЦДО на учебния ден.  

2. Организация на дейностите в групите за ЦДО на учебния ден 

 2.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка група за ЦДО на учебния 
ден: 

 Блок А – обяд, организиран отдих и физическа активност: 2 часа 

 Блок В - самоподготовка: 2 часа 

 Блок С - занимания по интереси:  2 часа  

2.2. Продължителност на часовете за всяка една от групите:  

І и ІІ клас – 35 мин.; 

ІІІ - ІVклас – 40 мин. 

2.3. Седмично разписание на часовете: 

Понеделник -  Петък 

1.Организиран отдих и физическа активност 

2.Самоподготовка 

3. Самоподготовка 

4 .Занимания по интереси 

5.Занимания по интереси 

6.Организиран отдих и физическа активност 

 

 



 
 
 
2.4. Педагогически изисквания при провеждане на дейностите в групите за ЦДО на 
учебния ден. 

Учителите, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед повишаване на 
качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на 
иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в 
малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, 
на паметта и въображението.  

2.4.1. Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 
- организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на 
здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката; 
-  осигуряване време за обедното хранене на учениците; 
-  дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, 
различни от тези за дейностите по самоподготовка.(може да отпадне) 
 
2.4.2.Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 
-  ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час; 
-  усвояване на начини и методи за рационално учене; 
-  подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи; 
-  подготовка за класни и контролни работи; 
-  изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с 
общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от 
учителя на групата; 
- формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на 
подготовката; 
-  консултации с учители по различни учебни предмети; 
- учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и 
съвместно определят съдържанието на самоподготовката. 
 
2.4.3.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. Съдържанието на 
дейностите по интереси по групи се определя в годишната училищна програма за 
целодневна организация на учебния ден. 
Заниманията по интереси се организирват в следните направления: 

 - наука; 
 - изкуства; 
-  спорт; 
-  образователни игри; 
 -  занимателни игри. 
 2.5. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както 
следва: 

1-3 клас - 32 учебни седмици, от 16.09.2019 г. до 01.06.2020 г.; 

4 клас – 34 учебни седмици, от 16.09.2019г. до 16.06.2020г. 

2.6.  Аспекти на работа на педагозите в групите за ЦДО на учебния ден: 



 
 
 
2.6.1.  Прилагане на подходите за индивидуализация и диференциация.  

2.6.2. Непрекъснато обновяване и създаване на ангажираща, стимулираща и 
приобщаваща учебна среда. 

2.6.3. Координиране на дейности със заинтересованите страни: семейството, 
обществените институции; 

2.6.4.  Регулярно планиране, целеполагане и оценка /формиращо оценяване. 

2.6.3. Приемственост между преподавателите в сутрешния блок и възпитателите в ПИГ.  

2.7. Отразяване на ЦДО в документация. 

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в 
ОУ“Любен Каравелов“ се вписват в следната училищна документация: 

 - Седмично разписание на часовете в училището; 

 - Годишен план за дейността на училището; 

 - Дневник на група за ЦДО на учебния ден. 

3. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕЗУЛТАТНОСТ НА ОВП 
ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН.  

3.1. Обогатяване и обновяване на учебната среда с подходящо обзавеждане и 
съвременно техническо оборудване и създаване и поддържане на безопасно и спокойно 
място, където учениците, обучаващи се при целодневен режим да се разтоварват с 
любимите си занимания, да отпочиват, да комуникират пълноценно помежду си и да се 
включват активно и пълноценно в плануваните дейности.  

3.2. Подсигуряване и насърчаване на учениците до достъпа до разнообразни форми на 
непрекъснато образование, насочени към овладяване на ключови компетентности. 

3.3. Подпомагане родителите, настойниците и близките на учениците в обучението на 
децата им.  

3.4. Участие на учителите нагрупите за ЦДО на учебния ден в подходящи 
квалификационни форми. 

 3.5. Използване от педагозите при реализиране на дейностите в групите за ЦДО на 
учебния ден на съвременни педагогически технологии, методи и подходи, изнесени 
учебни часове в близки институции, природни обекти и исторически забележителности, 
съобразно спецификата на училището и групата . 

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

4.1. Утвърждаване на училището ни като успешна политика за модернизиране и 
оптимизиране на училищната мрежа  

4.2.  Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. 



 
 
 
4.3. Овладяване на някои негативни тенденции сред учениците: допускане на голям 
брой неизвинени отсъствия, безцелно пилеене на времето, увличане по групи с 
противообществени прояви, насилие, тютюнопушене. 

4.4. Повишаване физическата активност на учениците, подобряване здравето и  живот.  

4.5. Създадена мотивация за учене и труд. 

4.6. Осигурените благоприятни условия за отдих и учебни занимания и стимулиране на 
творческото развитие на учениците.  

4.7. Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни 
социални, етнически и културни общности. 

 Програмата може да се долълва или променя.  

 


