
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приета на заседание на Педагогическия  съвет  с 
Протокол №10 от 12.09.2017 г. и отворена  за  промени. 



 
 

1. Общи положения: 

1.1. Настоящата училищна програма  е разработена на основание чл.102  от  ЗПУО и във връзка с чл.19 от  Наредбата за 
                   организацията на дейностите в училищното образование. 
 
            1.2. Училищната програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ”Св.Паисий Хилендарски” с. Сотиря конкретизира целите,       
                   реда, условията и включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите  в ЦДО през  учебната 2017/2018 год. 
 

1.3. Определя специфичните характеристики и различия в  състава и обхвата на групите, както и целите за изпълнение заложени в 
        стратегията на училището - за повишаване качеството и резултатите от обучението и възпитанието на учениците. 

 
. 
 

2. Цели  на  програмата: 
 

2.1. Основна  цел:  Подпомага процесите за ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден                             
за  учениците от І – ІV клас, за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по- пълно  

            удовлетворяване  на индивидуалните образователни потребности на обхванатите  в групите ученици. 
 
2.2. Специфични цели:  

• Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от І  клас, измерима със степента на уменията им  
                        за четене и разбиране на текст, както и за писане и създаване на текст в съответствие с книжовните норми на  
                        съвременния български книжовен език. 

• Повишаване мотивацията  на учениците за активно участие в ПОВС в условията на целодневната организация на учебния ден,  
            чрез създаване на стимулираща личностното развитие на ученика учебна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и  

                              степен на развитие, стил на възприемане и учене, потребности и интереси,създаване на възможности за общуване и опознаване 
                              между деца от етнически и културни общности. 

• Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес, чрез развитие на уменията на учениците за самоподготовка  
                              и чрез откриване и насърчаване на творческите способности и умения за общуване на учениците,  

• Повишаване мотивацията на учениците, учителите и родители, като заинтересованите страни от прилагане на модела  
    „Целодневна организация на учебния  ден” за подобряване на резултатите от образователния процес. 

 



 
 

3. Задачи  на  програмата: 
 

3.1. Да допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал от ученици, за които българския език  не е майчин. 
3.2. Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране.  
3.3. Да се стимулира любознателността и стремежа към знания;  
3.4. Да се откриват заложбите на всеки ученик в дейности по интереси. 
3.5. Да се увеличи броя на учениците посещаващи ЦДО, като форма за допълнителна работа  и подкрепа. 

 
 
 

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 
4.1. Да се формират навици и мотивация за самостоятелно учене  при децата обхванати в ЦДО. 
4.2. Преодоляване на диспропорциите в степента на успеваемост на учениците от един и същ клас в начален етап. 
4.3. Повишено качество на обучение, измеримо с показани крайни резултати от първите класове в начален етап. 
4.4. Засилен интерес от страна на ученици и родители към въвеждането  на целодневната организация на учебния ден. 
4.5. Усъвършенстване на  целодневната организация на учебния ден, като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на  
             обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции 

 
 
 

5. Дейности на училището по подготовка,обезпечаване и провеждане на  целодневната организация: 
 

5.1. Проучване  потребностите на учениците и желанието на родителите за участие в ЦДО; 
5.2. Приемане на заседание на ПС и утвърждаване от директора на  училищната програма за целодневна организация  и броя групи; 
5.3. Щатно обезпечаване на длъжностите  “учител в ЦДО”; 
5.4. Утвърждаване от директора на разработените индивидуалните програми и планове на учителите в ЦДО; 
5.5.   Изготвяне и утвърждаване на  времеви график  и седмично разписание  по часове  за ЦДО; 
5.6.   Планиране и осъществяване на педагогически контрол  от директор и ЗДУД по отношение организацията на работата в часовете и  
         постигнатите резултати в процеса на ОВС от учениците на ЦДО 
5.7. Осигуряване на  настойничество на новоназначени  учители в ЦДО с малък професионален опит; 
5.8.  Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на учителите в ЦДО на училищно ниво и външни обучения; 
 
 



 
 

6. Организация и ред за провеждане на целодневна организация на учебния ден в ОУ ”Св.П.Хилендарски”: 

6.1. Режим, брой часове и продължителност на занятията:                                                                                                                                                                                                      
Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в ЦДО  І  клас  

         се провеждат след обяд в блок-часове както следва: 
                        Блок „А” - организиран отдих и физическа активност –   2 часа  по  35 мин.  
                        Блок „Б” – самоподготовка -                                                 2 часа  по  35 мин.  
                        Блок „В” - занимания по интереси -                                     2 часа  по  35 мин.     

 

6.2. Седмично разписание на часовете в ЦДО: 
 

дейност І група ЦДО – І клас ІІ група ЦДО – І клас 

Обедно  хранене 
Организиран отдих и физическа активност 

11,45 ч. – 12,30 ч. 
12,30 ч. – 13,30 ч. 

11,45 ч. – 12,30 ч. 
12,30 ч. – 13,30 ч. 

Самоподготовка  1 
Самоподготовка  2 

13,30 ч. – 14,05 ч. 
14,15 ч. – 14,50 ч. 

13,30 ч. – 14,05 ч. 
14,15 ч. – 14,50 ч. 

Занимания  по интереси 1 
Занимания  по интереси 2 

15,00 ч. – 15,35 ч. 
15,45 ч. – 16,20 ч. 

15,00 ч. – 15,35 ч. 
15,45 ч. – 16,20 ч. 

  

6.3. Общи педагогически изисквания при провеждане на организирания отдих и физическа активност : 
Заниманията на учениците в часовете за организиран отдих и физическа активност се провеждат непосредствено след последния час  
на І  клас по седмичното разписание на часовете от блок “Задължителна подготовка” и включват обедно хранене в училищния стол,  
занимания в двора на училището, спортните площадки,физкултурния салон и помещенията за занятията в ЦДО –  организирано под 
ръководство и контрол  на учителя на групата. 

6.4. Общи педагогически изисквания при провеждане на часовете за самоподготовка: 
             Часовете за самоподготовка се провеждат непосредствено след занятията по организиран отдих и физическа активност, в класните стаи  
                по степен на трудност на учебните предмети за следващия учебен ден.Самоподготовката в І клас  / 10 часа седмично/ се разпределя  –  
               5 часа  за Български език, 4часа за Математика  и 1 час  за Околен свят. 
              / броя часове за самоподготовка по учебен предмет,не може да надвишава броя часове по същия определени за ЗП/  



       Самоподготовката се ръководи от учителя в ЦДО  и се провежда по начин, който да доведе до развитие на уменията на учениците за  
       самостоятелно учене и изпълнение на конкретни цели и в конкретни ситуации, съгласувани с учителя провеждащ ЗП.  
 

                В зависимост от потребностите на учениците и по предложение на учителя в ЦДО и класните ръководители на І  клас,  
                директора утвърждава график за провеждане на консултации от учители по време на самоподготовката.  

       Консултациите се водят в стаята за самоподготовка или в свободна съседна стая. 
 
                  Дидактически изисквания за часа по самоподготовка: 

• степенуване по трудност на учебните предмети  /от „трудното” към „лесното”/; 
• учене в едно и също време при спазване на моментите за отдих; 
• преглед на преподадения вече в ЗП учебен материал-  правилата, ключовите думи/ понятия; 
• индивидуална работа на учениците подпомагани от учителя, с оглед самостоятелно усвояване и затвърдяване на  
      учебното съдържание с разбиране; / момента за диференцирана работа съобразно индивидуалните способности/ 
• старателно и коректно написване на домашните работи /изпълнение на ученически проекти/; 
• работа в малки групи, упражнения, свързани с логическото мислене, с развитие на паметта и въображението,  
с повишаване на  грамотността на учениците: 
• ролеви игри – демонстриране на определен тип отношения, нрави, език, бит и т.н.; 
• симулационни игри – учене чрез съпреживяване /емпатия/; практически умения на основата на теоретичните познания; 

 
6.5.  Общи педагогически изисквания при провеждане на часовете на занимания по интереси: 

       Дейностите по интереси се организират с цел откриване заложбите и увлеченията на всеки ученик ,за мотивиране на учениците и  
       родителите им за участие в целодневната организация на  учебния ден и включват занимания, които не са свързани пряко с часовете  
       по ЗП.Ученици, включени в извънучилищни дейности, могат да бъдат освобождавани от часовете за дейности по интереси в ЦДО  в  
       дните на провеждането им, за което се изисква декларация от родител. 

Занимания по интереси в ЦДО в ОУ”Св.П.Хилендарски” се организират, като 10 часа седмично се разпределят  
по 2 часа от следните направления: 

1. Наука 
2. Изкуства  
3. Образователни  игри 
4. Занимателни игри 
5. Музика и танци  

 


