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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Нормативно основание 

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е 

разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, 

Наредбата за организация на дейностите в училищното образование,  

Наредбата  за финансиране на институциите и съобразно училищната 

нормативна уредба - стратегия за развитие на училището, годишен план на 

училището и други училищни планове и програми, свързани с провеждането 

на целодневна организация на обучение. 

Изготвена е в съответствие със стратегията и спецификата на 

училището. 

Сформирането на групите за целодневна организация е извършено при 

условия и ред, определен с ДОС  за финансиране на институциите и съобразно 

броя на подадените заявления от родителите до 01.09.2018 г.   

2. Цел на програмата 

Да се регламентират условията  и редът за провеждане на целодневната 
организация на учебния ден за учениците от І до IV клас в СУ „Васил Левски“ 
– гр. Крумовград през учебната 2018/2019 година. 

Чрез провежданите дейности да се постигне по-високо качество на 
образователния процес за реализиране на мисията, визията и целите на 
училището като иновативно. 

3. Задачи 

3.1. Организиране и провеждане на отдиха и физическата активност на 

учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на 

преход към самоподготовката.  

3.2. Провеждане на  ефективна самоподготовка  за системно и трайно 

усвояване на знанията чрез съвместна работа и добра координация между 

учителите и учителите в групи и чрез   консултации по съответните 

учебни предмети. 

3.3.  Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното    

време на учениците в часовете по занимания по интереси. 

3.4. Подпомагане социализацията на учениците чрез  осигуряване на подкрепа 

за личностно развитие, насочена към всички ученици без оглед на 

индивидуалните им различия. 

3.6.  Засилване на партньорството с родителите в образователния процес чрез 

провеждане на съвместни дейности и инициативи. 



3.7.  Планиране и провеждане на  възпитателната работа в съответствие и с 

целите и задачите на  иновацията „Ние в XXI век“ в областите  на 

компетентност, които се реализират в начален етап.   

 

ІІ. Очаквани резултати от изпълнението на Годишната училищна  
програма за целодневна организация на учебния ден 

 
1. Повишено качество на образователния процес в СУ „В. Левски“ , измерено  

с учебните постижения на учениците – повече и по-трайно усвоени знания, 
по-високи  резултати на учениците от  изяви и състезания 

2. Повишена  мотивация  на учениците за активно участие в образователния 
процес и развитие на творческите им способности. 

3. Осигурени възможности за подкрепа на личностното и индивидуалното 
развитие на всеки ученик. 

4. Гарантиран достъп до образование и позитивна образователна среда. 
5. Ефективно партньорство между всички участници в образователния 

процес.  

III. Изисквания 

1. Организация на дейностите при целодневна организация на учебния 

ден (ЦОУД) 

1.1. В СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград при наличие на необходимите 

санитарно – хигиенни условия и по желание на родителите се провежда 

целодневна организация на учебния ден  за учениците от І до ІV клас . 

1.2. Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в 

дневна и комбинирана форма на обучение. 

1.3.  ЦОУД включва провеждането на учебни часове по училищния учебен 

план и дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и занимания по интереси. 

1.4. Часовете по задължителните учебни предмети се провеждат в 

самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка – след обяд. 

 

2. Сформиране и функциониране  на групите за целодневна 

организация на учебния ден. 

2.1. Групите се сформират съобразно чл.71, ал. 1 и ал.2  от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на народната просвета, чл. 21, ал. 



2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование   и 

броя на постъпилите заявления от родителите до 01.09.2018 г. 

2.2. Групите могат да бъдат самостоятелни – когато включват ученици от една 

паралелка, или сборни –  когато включват ученици от няколко  парелки. 

2.3. При недостатъчен брой ученици за сформиране на група от една или 

няколко паралелки   от един клас за дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физ. активност  и за заниманията по интереси, учениците 

от една или няколко паралелки  от различни класове могат да се разпределят в 

групи, ако са  рамките на един и същи етап. 

  До 01.09.2018 г. в СУ „В. Левски“ броят на  постъпилите  заявления от 

родители на ученици от I до IV клас е 331. Осигурен е пълен обхват на 

желаещите ученици в  13 групи както следва: 

ГЦОУД Вид Клас  Бр. ученици Свободни 

места 

Iа Самостояттелна Iа 21 4 

Iб Самостояттелна Iб 22 3 

Iв Самостояттелна Iв 22 3 

IIа Сборна  IIа  +IVв  22+ 5 0 

IIб Сборна  IIб  +IVв  25+ 2 0 

IIв Сборна  IIв  +IVв  24+ 3 0 

IIIа Сборна  IIIа  +IVв  23+ 4 0 

IIIб Сборна  IIIб  +IVв  22+ 5 0 

IIIв Сборна  IIIв  +IVв  25+ 2 0 

IIIг Сборна  IIIг  +IVв  24+ 3 0 

IVа Самостояттелна IVа 25 0 

IVб Самостояттелна IVб 26 0 

IVв Самостояттелна IVг 26 0 

   

 

 

 

2.4.  Записване и отписване на учениците в групите за ЦОУД 

2.4.1. Записването на учениците в групите става въз основа на заявления, 

подадени от родителите/ настойниците/ на учениците. 

2.4.2. Броят на учениците в групата  се коригира своевременно при 

записване или отписване. 



2.4.3. Записването се извършва в началото на учебната година, в началото 

на втория учебен срок или при преместване на ученик от друго 

училище при наличие на свободни места в групите. 

2.4.4. Отписването се извършва при отпадане или преместване на ученици 

от училището, или при заявено желание от родителя. 

 

2.5.  Отсъствия 

2.5.1. При отсъствие на ученик от часовете, учителят в групата  отразява 

своевременно  отсъствието  в дневника на групата. 

2.5.2. За определяне на уважителните причини за отсъствие на ученик се 

прилага чл.53 и чл.54 от Наредбата за приобщаващо образование. 

2.5.3. Копия от документите, удостоверяващи уважителните причини за 

отсъствията на ученика се съхраняват от учителите в групи. 

2.5.4. При отсъствие по неуважителни причини, учителят в групата е 

длъжен да уведоми незабавно педагогическия съветник в училище  и 

родителя/ представителя на детето или лицето, което полага грижи за 

детето в телефонен разговор. 

2.5.5.  Ученици, включени в извънучилищни дейности /спортни клубове, 

ОДК/ЦПЛР и др./, могат да бъдат освобождавани от часовете за 

дейности по интереси в групите в дните на провеждането им, за което 

се изисква декларация от родител. 

2.5.6. Допустимо е освобождавне на пътуващи ученици от последния час 

съобразно маршрутните линии по утвърдената транспортна схема. 

2.5.7. С оглед на безопасността на  учениците в  началото на учебната 

година се изисква от родителя да декларира писмено начина за 

придвижване на детето до дома след приключване на последния час.  

2.5.8. Ученик, който системно нарушава реда и дисциплината в групата и с 

поведението си възпрепядства работата на съучениците си и на 

учителя, може да бъде отстранен. Отстраняването става след 

мотивирано предложение на училищния координационен  съвет за 

превенция на агресията. 

 

2.6. График (седмично разписание) на часовете при целодневна 

организация на учебния ден (ЦОУД) 

2.6.1. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-

физическите особености и възможностите на учениците и се 

утвърждава от Директора не по – късно от 3 дни преди започване на 

всеки учебен срок. 



2.6.2. Часовете при целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) са с 

продължителността на учебни часове в съответствие с чл.7, т.1 и т. 2 

от Наредбата за организация на дейностите в училищното 

образование: 

- в група ЦОУД І и ІІ клас – тридесет и пет минути; 

- в група ЦОУД ІІІ и ІV клас – четиридесет минути; 

- в сборни групи, включващи ученици от различни класове и с различна 

продължителност на часове, се взема по-дългата продължителност. 

2.6.3. В следобедните учебни часове са включени следните режимни моменти: 

Организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа 

Самоподготовка – 2 учебни часа  

Занимания по интереси – 2 учебни часа. 
2.6.4. Дневното разпределение на дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се 
определя от седмичното разписание на паралелките като общият им 
брой е не по-малко от 6 учебни часа. 

 
2.6.5. Дневното разпределение на дейностите в групите за целодневна 

организация на учебния ден и седмичното разписание са съобразени с 
разпоредбите на  на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за 
здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни 
разписания и е както следва: 

 
 

 

 

 

 

ЗА  ГРУПИТЕ от   

1. И 2.  КЛАС 

ЗА  ГРУПИТЕ от 3. И 4.  КЛАС 

        СЛЕД  5-ТИ  ЧАС         СЛЕД  6-ТИ  ЧАС 

1.  12,05 – 12.40 1.  12.10 – 12.50 1.  13.00 – 13.40 

2.  12.40 – 13.15 2.  12,50 – 13.30 2.  13.40 – 14.20 

3.   13.30 – 14.05 3.  13.30 – 14.10 3.  14.20 – 15.00 

4.  14.20 – 14.55 4.  14.20 – 15.00 4.  15.10 – 15.50 

5.  15.10 – 15.45 5.  15.10 – 15.50 5.  16.00 – 16.40 

6.  16.00 – 16.35 6.  16,00 – 16,40 6.  16.40 – 17.20 



IV. Организация и съдържание на дейностите  
1. Организация и съдържание на дейностите по организиран отдих и 

физическа активност 
1.1.  Дейностите, които се включват в часовете по организиран отдих и 

физическа активност осигуряват физическа активност на учениците на  
целодневна организация на учебния ден. 

1.2.  Дейностите включват: 
 организиране на обедното хранене на учениците. 
 организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за 

създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към 
самоподготовката; 

1.3.  Дейностите по организиран отдих и физическа активност  се провеждат 
непосредствено след последния час по седмичното разписание на 
часовете по училищните планове в помещения, различни от тези за 
дейности по самоподготовка.  

1.4. Обедното хранене на учениците се извършва организирано  в училищния 
стол под ръководството на учителите на групи.  

1.5. Учителите осигуряват реда и дисциплината по време на обедното хранене 
като възпитават у учениците култура на хранене и поведение  на места за 
обществено хранене.  

1.6. Учителите в групи полагат грижи за опазването на живота и здравето на 
учениците по време на провежданите дейности и междучасията, както и 
по време на пътуването на учениците до населените места. 

 
 

 

2. Организация и съдържание на дейностите по самоподготовка 

2.1. Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на 

учебното съдържание  и съдейства за формиране на навици за 

самостоятелно учене с разбиране. 

2.2. Стимулира любознателността и стремежа към знание и способства 

развиването на комуникативните умения на учениците и по-доброто 

усвояване на книжовния български език  

2.3. Съдържанието на самоподготовката се определя съвместно от учителя на 

паралелките, учителите по предмети  и учителя на групата. 

2.4. Часовете се провеждат в класната стая, определена за групата, като 

учителят в групата  подготвя необходимите дидактически средства и 

създава подходяща среда за работа.  

2.5. В часовете по самоподготовка може да се провеждат и консултации с 

учителите по различни учебни предмети, независимо от консултациите по 

чл.178, ал.1, т.5 от ЗПУО. 

2.6. В един час може да  се организира самоподготовката по повече от един 

учебен предмет. 

2.7. Дейностите по самоподготовка са пряко свързани с усвояването на 

компетентности, посочени в Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за 



общообразователна подготовка и учебните програми за задължителна 

подготовка по учебните предмети от І до IV клас и 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 си. 
 

3. Организация и съдържание на дейности по заниманията по 
интереси 

3.1. Заниманията по интереси в Средно училище „Васил Левски“ 

Крумовград  се организират за развитие на способностите и на 

компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в 

областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, 

гражданското и здравното образование, както и за придобиване на 

умения за лидерство.    

3.2.      Чрез  дейности и проекти, свързани с интердисциплинарния 

комплекс, учителите в групите за целодневна организация на 

учебния ден осъществяват гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование.  

3.3. През учебната 2018/2019  г.  заниманията по интереси ще се 

провеждат в групите за целодневно обучение без преразпределяне на 

учениците. 

3.4. Заниманията могат да са съобразени  с учебното съдържание по 

учебните предмети от училищния учебен план, но могат  да включват 

и дейности, които не са свързани с тях - дидактически игри, спортни 

игри, запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, 

традиции и празници, четене на допълнителна литература и 

самостоятелно общуване с книгата, посещение на детски спектакли, 

изложби и концерти, слушане на музикални произведения, игри по 

избор на учениците, изготвяне на подходяща украса за празниците, 

лично творчество. 

3.5.  Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните 

дейности, тъй като и двете са част от стратегията на училището и 

представляват компонент от неговата система на обучение и 

възпитание.  

3.6. Основното предназначение на тези занимания  е да се осъществява 

многостранно възпитателно въздействие в свободното от учебни 

занимания време, използвайки и разширявайки придобитите знания и 

умения в образователно-възпитателния процес.  



3.7. Ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности 

/спортни клубове, ОДК/ЦПЛР и др./, могат да бъдат освобождавани 

от часовете за дейности по интереси в групите в дните на 

провеждането им, за което се изисква декларация от родител. 

3.8. Заниманията по интереси може да се провеждат в    помещения, 

различни от класните стаи, в библиотеката, в компютърни кабинети, 

във физкултурните салони или на открито при подходящи 

метеорологични условия.  

3.9. През настоящата учебна година на разположение са 5 стаи за ЗИ в 

сградата на начален етап. 

3.10. С цел оптималното използване на стаите за дейности по интереси и 

опазване на материалната база часовете  се провеждат съобразно 

изготвен от учителите в групи график по класове и групи. 
 

 

 

V. Годишни тематични разпределения 
 

1. Годишните тематични разпределения по организиран отдих и спорт и 

занимания по интереси се изготвят от учителя на групата в 

съответствие с броя на учебните седмици съгласно графика на 

учебното време и се утвърждават от директора на училището  

2. Годишните тематични разпределения  съдържат: 
 

Дата   Учебна седмица  Тема   Брой часове  Необходими  материали Забележка   
1                    2                           3                4                                         5                                       6 

                     

3. В годишното тематично разпределение в частта «Самоподготовка» се 

вписват  учебните предмети, по които е извършена самоподготовката 

и темата за деня.  

4. В случаите, когато самоподготовката се провежда в групи с ученици 

от различни класове, се нанасят учебните предмети и темите за деня 

за всеки клас. 

5. При преструктуриране на учебното съдържание, корекциите се 

нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на  училището.  

 

 

 

VI. Норми за преподавателска работа 

 

1. Нормата преподавателска работа на учител в  група за целодневна 

организация на учебния ден е с продължителност 30 часа седмично. 

2. Преподавателската работа  включва самоподготовка, организиран отдих 

и физическа активност и занимания по интереси – 6 учебни часа общо. 



3. Извън основните дейности, в  рамките на 8- часовия работен ден, 

учителите в групи  изпълняват и допълнителни дейности, свързани с 

предварителната подготовка за провеждането на дейностите, 

диагностициране на постиженията на учениците, работа с училищна 

документация, работа с родители, консултации, участие в организиране 

и провеждане на общоучилищни мероприятия, квалификационно-

методическа дейност и др. 

4. През първата учебна седмица се провежда родителска среща по групи за 

запознаване на родителите с Програмата за целодневна организация на 

учебния ден.  Изготвя се протокол с подпис на родителите, 

удостоверяващ, че са запознати  с програмата и са длъжни да спазват 

всички изисквания отнасящи се за тях. 

  

VII.  Документация 

          1. Дейностите по целодневната организация на образователно-

възпитателния процес в СУ „Васил Левски” се вписват в следната училищна 

документация: 

- Списък-образец 1; 

- Седмично разписание на часовете в училището; 

- Годишния план за дейността на училището; 

- Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет; 

- Дневник на групата;  

- Декларации за лекторски часове. 
 

          VIII. Мониторинг, наблюдение и контрол на дейностите  при 

целодневното обучение  

 

Директорът на училището организира, контролира и координира 

дейността      на учителите на групите съобразно Плана за контролната 

дейност относно:  

 планирането, организирането и провеждането дейностите при 

спазване на  педагогическите изисквания; 

 воденето на училищната документация; 

 изпълнението на настоящата програма. 

 
 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

за учебната 2018/2019 година е приета на Педагогически съвет  - 

Протокол №    /………2018  г.  
 


