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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормативно основание
Училищната програма зацелодневна организация на учебния денв Основно училище„Св. св.
Кирил и Методий”, село Черна гора е разработена на основание чл.102,ал.2от ЗПУО и
Наредба №10/01.09. 2016г.,чл.19за организацията на дейностите в училищното образование.
Редът, условията и начинът на сформирането на групите  в училището се осъществява съгласно
чл.21, ал.1от Наредба № 10/01.09. 2016г.

2. Характеристика на целодневната организация в училището
В Основно училище  „Св. св. Кирил и Методий”, село Черна гора се обучават  деца в
подготвителна група и ученици в дневна форма на обучение,разпределени в 1 ПГи
7 паралелки.
Организацията на учебния ден е целодневна за учениците от начален етап на
образование.Задължителните учебничасове се провеждат до обяд, а часовете за организиран
отдих  и физическа активност,самоподготовка и занимания по интереси следобед.
Целодневната организация на учебния ден се осъществява в  три групи:
1-вагрупа/сборна/ с ученици от I-II клас;
2-ра група/сборна/ с ученици от II-III клас;
3-та група /сборна/ с ученици отIII-IV клас.

3. Предназначение на програмата
Чрез програмата се определят:

· целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация в училището;
· дейностите в групите, които обхващат общите и специфичните характеристики и

различия в структурата, състава, обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за
постигане на качествен образователно- възпитателен процес.

4. Цел на програмата
 Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневна
организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий”,с.Черна гораза повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за
по- пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите
ученици.

Специфични цели:
1.Създаване на съвременни условия и възможности за интелектуално, физическо и творческо
развитие на децата.
2.Приучване на учениците към самоорганизиране, самоконтрол и насърчаване към екипна
дейност.
3.Създаване на предпоставки за опознаване, откриване и насърчаване на творческите
способности и умения за общуване на учениците, необходими в съвременното обществото при
зачитане на техните интереси, съобразно индивидуалните им възможности и възрастови
особености.
4. Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от І – ІV клас, измерима със
степента на уменията им за четене с разбиране на текст, както и за писане и създаване на текст, в
съответствие с книжовните норми на съвременния български книжовен език.

5. Задачи на програмата
· Регламентиране дейностите в групите за целодневна организация, с оглед подобряване

качеството на обучение и възпитание;
· Постигане на качествен образователно-възпитателен процес чрез въвеждане на

целодневна организация на обучение, което:
- да стимулира любознателността и стремежът към знания;



            - да формира у учениците умения за самостоятелно учене;
            - да допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал;
            - да създаде условия за творческо развитие и осмисляне времето на учениците;
         - да подпомогне социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване,
решаване на конфликти и социално приемливо поведение;
           - да сведе до минимум броя на отпадащите ученици от училище.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТ Е ВГРУПИТЕ

1.Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка група:
· Блок А - обяд, организиран отдих и физическа активност - 2 часа
· Блок В - самоподготовка - 2 часа
· Блок С - занимания по интереси - 2 часа

2.Продължителност на часовете в групите
Часовете в групите за провеждане на целодневна организация на учебния ден са с
продължителност, в съответствие с чл. 7, ал.1 от Наредба № 10/01.09. 2016г.за организация на
дейностите в училищното образование и са както следва:
    1-ва група /сборна/ с ученици от I-II клас – 35 мин.;
2-ра група /сборна/ с ученици от II-III клас – 40 мин.;
3-та група / сборна/ с ученици отIII-IV клас– 40 мин.

3.Седмично разписание на часовете в групите

І- ІІ клас /сборна група/

11:45 – 12:15 Организиран отдих и физическа
активност

12:15 – 12:45 Организиран отдих и физическа
активност

12:45 – 13:20 Самоподготовка
10 минути Междучасие
13:30 – 14:05 Самоподготовка
20 минути Междучасие
14:25 – 15:00  Занимания по интереси
10 минути Междучасие
15:10 – 15:45 Занимания по интереси

ІІ- ІІІ клас /сборна група/

понеделник и вторник

13:00 – 13:30 Организиран отдих и физическа
активност

13:30 – 14:00 Организиран отдих и физическа
активност

14:00 – 14:40 Самоподготовка
10 минути Междучасие
14:50 – 15:30  Самоподготовка
20 минути Междучасие
15:50 – 16:30 Занимания по интереси



10 минути Междучасие
16:40 – 17:20  Занимания по интереси

сряда, четвъртък и петък

12:10 – 12:40 Организиранотдих и физическа
активност

12:40 – 13:10 Организиран отдих и физическа
активност

13:10 – 13:50 Самоподготовка
10 минути Междучасие
14:00 – 14:40  Самоподготовка
20 минути Междучасие
15:00 – 15:40 Занимания по интереси
10 минути Междучасие
15:50 – 16:30  Занимания по интереси

ІІІ- IV клас /сборна група/

понеделник и сряда

13:00 – 13:30 Организиран отдих и физическа
активност

13:30 – 14:00 Организиран отдих и физическа
активност

14:00 – 14:40 Самоподготовка
10 минути Междучасие
14:50 – 15:30  Самоподготовка
20 минути Междучасие
15:50 – 16:30 Занимания по интереси
10 минути Междучасие
16:40 – 17:20  Занимания по интереси

вторник, четвъртък и петък

12:10 – 12:40 Организиран отдих и физическа
активност

12:40 – 13:10 Организиран отдих и физическа
активност

13:10 – 13:50 Самоподготовка
10 минути Междучасие
14:00 – 14:40  Самоподготовка
20 минути Междучасие
15:00 – 15:40 Занимания по интереси
10 минути Междучасие
15:50 – 16:30  Занимания по интереси



4. Педагогически изисквания при провеждане на дейностите в групите за
целодневна организация

· Дейностите при провеждане на часовете по организиран отдих и физическа активност
включват: обедно хранене на учениците; организиране и провеждане на отдиха и спорта
на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към
самоподготовка.Учебните часове  за организиран отдих и спорт се провеждат след
задължителнитечасове в стая за отдих и занимания по интереси, училищен двор.

· Дейноститепо самоподготовка включват: ситуации за осмисляне на изучаваното
съдържание по време на учебния час; усвояване на начини и методи за рационално учене;
подготовка на домашни работи; подготовка за 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 си; консултации с учителя по
различни учебни предмети.Часовете се провеждат в класната  стая.

· Дейностите по занимания по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците
и родителите за включване в целодневната организация; подпомагат и допълват
обучението чрез различни занимания; създават емоционална среда за отмора.

     Заниманията по интереси се организират в следните направления:наука, изкуства,
Образователни игри, занимателни игри,спорт.Провеждат се в стая за занимания по

интереси, училищен двор.
В случай на необходимост учителят в групата преструктурира темите, като корекциите се
нанасят в графа „забележка” и се одобряват от директора на училището.

5.Аспекти на работа на учителите вгрупите за провеждане на целодневна
организация на учебния ден:

· прилагане на индивидуален и диференциран подход, съобразени с модела на
организиране/ състава на групата;

· непрекъснато обновяване и създаване на ангажираща, стимулираща и приобщаващаучеб-
на среда;

· регулярно планиране, целеполагане и оценка /формиращо оценяване/.

5.Норми на преподавателска работа

       В рамките на 8-часовия работен ден, учителите в целодневна организация извършват
следните дейности:

· Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на тестове, задачи,
пособия, материали, информационни справки, снабдяване с необходимата дидактическа
и учебна литература,  вкл. и консултации с учители;

· Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на ча-
совете за занимания по интереси;

· Попълване  на училищна документация;
· Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;
· Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи;
· Организиране  и участие на консултации с ученици;
· Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, свързана с

възпитателно-образователния процес;
· Участие в регламентирани седмични/месечни  общоучилищни мероприятия;
· Участие в разработването на индивидуални образователни програми;
· Работа по диагностицирането и насърчаването на постиженията на учениците;
· Координиране обмяната на добри практики между учителите в целодневна организация

на учебния ден.



6.Отразяване на целодневната организация в документи

Дейностите по целодневната организация в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”с.Черна гора се
вписват в следната училищна документация:

· Списък - образец №1;
· Седмично разписание на часовете в училището;
· Годишен план за дейността на училището;
· Книга с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;
· Дневник на групата за целодневна организация.

 III. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕЗУЛТАТИОТ ОВП ПРИ
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

     1. Подсигуряване и насърчаване на учениците до достъпа до разнообразни форми на
непрекъснато образование, насочени към овладяване на ключови компетентности;
     2. Подпомагане родителите, настойниците и близките на учениците  в обучението на
 децата им;
       3. Участие на учителите в подходящи квалификационни форми;
       4. Използване от педагогическите специалисти при реализиране на дейностите в групите на
съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразно спецификата на училището
и групата.

IV. МОНИТОРИНГ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНО
ОБУЧЕНИЕ

1. Контрол от страна на директора;
2. Оценяване напредъка на учениците от страна на учителите в групите:

· използване на педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на
групата и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемосттаим – формиращо оценя-
ване;

· извършване на вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техният
напредък.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

         1.Повишено качество на образователно-възпитателния процес в училище чрез:
· създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап

или степен на образование;
· позитивно въздействие върху личността на ученика чрез включване във всекидневна

мултикултурна и конкурентна среда при упражняване както на учебни, така и на спортни,
развиващи, възпитаващи дейности и занимания по интереси;

· социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип, концентрация и
устойчивост на вниманието, памет, изграждане на положителна нагласа къмобразованието.
           2.Намаляване отпадането на ученици от училище, поради:

· затруднения в усвояването на учебното съдържание и задържането им в училище;
· създадена мотивация за учене и труд;
· активно участие в образователно-възпитателния процес;
· осигурени благоприятни условия за отдих и учебни занимания и стимулиране на

творческото развитие на учениците.

В процеса на работа програмата за целодневна организация на учебния ден може да бъде
променяна и допълвана по реда на нейното приемане.


