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Раздел  ІІ.  Форми и организация на обучение
     Чл.31. Училищното обучение в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”с. Черна гора,
общ. Братя Даскалови се осъществява в дневна форма. При необходимост може да се
организира индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма на обучение.
     Чл.32. Организацията на учебния ден е целодневна и се осъществява
при условията и по реда на Наредбата за организация на дейностите в училищното
образование.
     Чл.33. Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при
условията и ред, определени с Наредбата за финансиране на институциите и съобразно
броя на подадените заявления от родителите до 01 септември.

      Чл.34. (1) Училището разработва годишна училищна програма за целодневна
организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата

на училището.
 (2) Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден се

приема от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището в срок до
15 септември, включва организирането, разпределението и съдържанието на
дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и
заниманията по интереси.

Раздел ІІІ. Организационни форми
Чл.35. Училищното образование се организира в учебни години.Учебната година

включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и
ваканции.
    Чл.36. Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на
учебната седмица, продължителността на учебните часове, както и ваканциите се
определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в
училищното образование.

Чл.37. Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. Учебният ден
започва не по-рано от 8.00 часа и приключва не по-късно от 19.30 часа. Началото и
краят на учебния ден за училището се определя със заповед на директора на училището
преди началото на учебната година.
     Чл.38. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:

· тридесет и пет минути - в I и II клас;
· четиридесет минути - в III и IV клас;
· четиридесет и пет минути - в V- VII клас.
При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки

учебен час може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със
заповед.

Чл.39. Продължителността на учебните часове и почивките между тях се определят
с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното
образование.  След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Почивките
между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност
не по-малко от 10 и не повече от 30 минути. Директорът на училището осигурява за
учениците поне една почивка не малко от 20 минути.

Чл.40. Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна
седмица не може да е по-малък от 22 и по-голям от 32 учебни часа.
     Чл.41. В училището са обособени подготвителна група за деца, навършили 5 и 6
години,  7 (седем) самостоятелни паралелки за учениците I – VII клас,като класовете са
номерирани във възходящ ред с римски цифри и 3 (три) групи в целодневна
организация на учебния ден.



     Чл.42. Предучилищното образование  в  ОУ „Свети свети Кирил и Методий”с.
Черна гора, общ. Братя Даскалови се организира във възрастови групи, както следва:

· трета подготвителна възрастова група - 5-6-годишни;
· четвърта подготвителна възрастова група- 6-7-годишни,

в които се осъществява задължителното предучилищно образование.
Чл.43. Броят на групите и броят на децата в групите  се определят от директора на

училището след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния
образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния
образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие.

Чл.44. Предучилищното образование в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”с.
Черна гора, общ. Братя Даскалови  се осъществява при полудневна организация, която
осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6
последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година
Началният час на сутрешния прием е не по-рано от 8.00 часа.

Чл.45. Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата
ситуация, която протича предимно под формата на игра. Конкретното разпределяне на
педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично
разпределение, което се разработва по възрастови групи от учителя на конкретната
група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на училището.

Чл.46. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на
учителя е от 20 до 30 минути за  трета и за четвърта възрастова група.

Чл.47..В хода на предучилищното образование постиженията на детето се
отразяват в детско портфолио. Портфолиото съдържа:
1. Титулна страница с данни
2. Работи на ученика
3. Таблица със седмична оценка на дисциплината на ученика.  (Приложение №1)

Чл.48. Училищното образование се организира в последователни класове.
Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред. Паралелките от един клас се
обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

Чл.49. Училището организира целодневната организация на учебния ден при
желание на родителите за учениците от  І до VII клас.

Чл.50. В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката
може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от
един клас или от различни класове.

Чл.51. Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа
принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата
им принадлежност.

Чл.52 Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със
специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по
индивидуален учебен план.

Чл.53. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището,
броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на
индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с наредбата за
финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт
за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.


