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Програмата е приета с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 11 от 09.09.2016г. 

                             и е утвърдена със Заповед № 10992-1272  от  12.09.2016г.  на директора на училището. 

 



 

І. Общи положения 

 

1. Нормативно основание 

 

Чл. 17. (1) Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна и комбинирана 

форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по 

самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. 

 

     2. Цел на програмата 

 

        Да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния ден за 

учениците от І до VІ клас в СУ „Найден Геров ” – гр. Пловдив с оглед подобряване качеството на образователно-

възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.  

 

     3. Задачи 

 

      -  Правилно и трайно усвояване на учебния материал чрез: 

 стимулиране на любознателността и стремежа към знания; 

 изграждане у учениците на умения и стратегии за рационално и самостоятелно учене. 

 

      -  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; 

      -  Повишаване мотивацията на учениците, учителите и родителите от прилагане на модела „целодневна 

организация на учебния процес"; 

 



     - Създаване стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на 

неговата индивидуалност и стил на учене,  модел  и  темп  на  растеж и  специфичната  му семейна среда; 

 

    - Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между деца от различни социални и културни общности 

чрез специално подбрани дейности,   включени   в   целодневната   организация   на  учебния процес; 

 

    - Уважение към индивидуалните различия на децата - стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, 

потребности и интереси. 

 

 

ІІ. Организация на учебния процес в групите за целодневна организация на учебния ден 

 

         В СУ„ Найден Геров ”– гр. Пловдив при наличие на необходимата база, санитарно-хигиенни условия и по 

желание на родителите, за учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VI клас се осъществява целодневна организация на учебния 

ден. / Вариант 1 – сборни групи от всички паралелки в съответния клас / 

 

 

1. Брой на групите за целодневна организация  и брой на учениците в тях . 

 

 За учениците от І до ІV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва: самоподготовка – 2 учебни часа; организиран 

отдих и физическа активност – 2 учебни часа; интереси – 2 учебни часа.  

(2) За учениците от V до VІ клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

по занимания по интереси се разпределят за деня  съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не 

по-малко от 6 учебни часа. Чл. 23.   

Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват:  

1. организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и 

осъществяване на преход към самоподготовката;  



2. осигуряване време за обедното хранене на учениците.      

 Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по 

самоподготовка.  

  Дейностите по самоподготовка на учениците включват:  

1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;  

2. усвояване на начини и методи за рационално учене;  

3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;  

4. подготовка за класни и контролни работи;  

5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните учебни предмети от 

седмичното разписание, поставени от учителя на групата; 

 6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката; 

 7. консултации с учители по различни учебни предмети . Чл. 24. /1/ Чл. 25. (1) 

   В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат 

да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

 (2) Консултациите по ал. 1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО. (3) 

Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на 

самоподготовката. 

 

 

2. Режимни моменти  и брой часове, задължителни за групите за целодневна организация  на учебния ден. 

 

                        І – ІV клас 

        -  Самоподготовка – 2 часа 

             -  Занимания по интереси – 2 часа 

        -  Организиран отдих и физическа  активност– 2 часа 

  

 

 



 

                       V и VІ клас 

        -  Самоподготовка – 3 часа 

             -  Занимания по интереси – 2 часа 

        -  Организиран отдих и физическа  активност – 1 часа 

 

 

 

 

     3.  График ( седмично разписание) на часовете в  групите за целодневна организация  на учебния ден.  

 

        - Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите 

на учениците и се утвърждава от директора на училището.  

 

        - Часовете в групите за целодневна организация на учебни ден са с  продължителността на учебни часове в 

съответствие с Чл. 7. (1) чл. от  НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

наредбата за , както следва: 

 

 в I и II клас - тридесет и пет минути ; 

 в III и IV клас -  четиридесет минути ; 

 в V и VІ клас - четиридесет  минути. 

 

        - Времето , определено за междучасия, не се включва в продължителността на часовете за отдих и спорт. 

 

 

 

 



    4. Годишни тематични разпределения 

 

         - Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя и се утвърждават  от директора на училището.  

 

         - Между тематичните разпределения и Училищната програма за целодневна организация на учебния процес 

трябва да има съответствие. 

 

        - В случай на необходимост учителят може да преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона  

« Забележка»  и се одобряват от директора на училището.  

 

 

     5. Норми на преподавателска работа 

 

Чл. 23. (1) За учениците от І до ІV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност 

и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва: самоподготовка – 2 учебни часа; организиран 

отдих и физическа активност – 2 учебни часа; интереси – 2 учебни часа.  

(2) За учениците от V до VІ клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по 

занимания по интереси се разпределят за деня  съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-

малко от 6 учебни часа. 

 

      - В рамките на нормата за преподавателска работа лицата, заемащи съответните длъжности,провеждат 

дейности в групите за целодневна организация на учебния ден, свързани с/ със: 

 

 Самоподготовката на учениците : 

- планиране и организиране на образователно-възпитателния процес в часовете по самоподготовка на 

учениците; 

- подпомагане процеса на самоподготовка на учениците; 



- избор и прилагане на подходящи и ефективни методи, средства и материали при организирането и 

провеждането на самоподготовката на учениците; 

- обмяна на информация за преподадения учебен материал и еднаквите педагогически изисквания с 

учителите  на съответния клас. 

 

 Организиран отдих и физическа активност на учениците: 

- организиране на отдиха и спорта на учениците; 

- наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на учениците; 

- провеждане на беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, 

споделяне на проблем, възникнал конфликт и др. за успокояване на емоциите и преход към 

самоподготовката им. 

 

 

 Занимания  по интереси: 

- организиране и провеждане на заниманията  в групите за целодневна организация  на учебния ден; 

- подпомагане и допълване на обучението чрез различни занимателни дейности; 

- създаване на емоционална среда за отмора. 

 

    

             -  Извън основните дейности се осъществяват  и допълнителни дейности:  

 

 подготвителна работа за часовете по самоподготовка-осигуряване на необходимите материали за часовете по 

самоподготовка -тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, дидактичиска и учебна 

литература и др; включително и консултации с учители; 

 подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за занимания по 

интереси; 

 попълване  на училищна документация ; 



 участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;  

 осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите, вкл. участие в 

родителски срещи; 

 участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на квалификацията; 

 участие в регламентирани общоучилищни мероприятия; 

 координиране обмяната на добри практики; 

 участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им. 

 

 

ІІІ. Условия за постигане на ефективност на образователно-възпитателния процес при целодневна 

организация на учебния ден. 

 

    -  Наличие на  подходяща учебна среда и съвременно техническо оборудване , с помощта на които 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. 

 

    -  Подсигуряване и насърчаване на учениците до достъпа до разнообразни форми на непрекъснато образование, 

насочени към овладяване на ключови компетентности. 

 

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

 

   - Участие на учителите в подходящи квалификационни форми. 

 

   - Използване от педагозите при реализиране на дейностите в групите за целодневна организация  на учебния ден  

на съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразно спецификата на училището и групата. 

 

 



ІV. Очаквани резултати: 

 

    - Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и 

компетентности у учениците.  

 

    - Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и изграждане на положителна нагласа към 

образованието. 

 

    -  Развитие на творческите способности на учениците  и участие в различни училищни и регионални състезания, 

конкурси, изложби и др.  

 

    -  Формиране у учениците, обхванати в групите за целодневна организация  на учебния ден , на умения за 

осмисляне на свободното време, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех. 

 

    -  Засилване интереса  от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния процес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


