
 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА 

 ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.МЕЗДРА 
учебна 2016-2017 год. 

 

I  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Годишната училищна програма за организация на учебния ден е в съответствие със 

Стратегията и спецификата на училището. 

ОУ” Св. Св. Кирил и Методи” е средищно и в него се обучават ученици от съседните 

населени места, което налага  задължителна  целодневна организация на учебния процес с 

цел подобряване качеството на образование в учебното заведение. 
 

1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ 

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на целодневното 

обучение в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Мездра се осъществява  съгласно ЗПУО, 

Наредба за организация на дейностите в училищното образование, ДОС за физическата 

среда и информационното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

личностно развитие и ДОС за финансиране на институциите. 

 

2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Целта е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната 

организация на учебния процес за учениците от 1 до 7 клас  в училището  с  оглед подобряване 

качеството на образованието и да участват в дейности в рамките на общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие./ чл. 178,1,4,5,7,9,11 от ЗПУО/ 
 

3. ИЗИСКВАНИЯ  

    Училищната програма е е съобразена със съответната ни специфика и конкретни 

потребности в училище и включва всички дейности в полуинтернатните групи  като обхваща, 

както техните различия, така и общите им характеристики предвид постигане на качествен 

образователно- възпитателен процес. 

Училището може да провежда целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 7 

клас при наличие едновременно на следните условия: 

 финансова и материална обезпеченост на училището; 

 наличие на санитарно – хигиенни условия; 

 осигурени безопасни условия; 

 заявено желание на родителите; 

 

Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при 

условия и ред, определени с държавния образователен стандарт за финансиране на 

институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 

септември. След 1 септември ученици могат да допълват групите за целодневна 

организация на учебния ден до броя на свободните места.   

 

4.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва 

организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси съгласно чл. 19 ал.4 от 



Наредбата за ОДУО. Училището организира целодневната организация на учебния ден при 

желание на родителите за учениците от І до VІІI клас. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ДЕЙНОСТИТЕ  В ПИГ 

1. Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна 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. Целодневната организация на учебния ден се осъществява при условията, определени от 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно 

развитие. 

3. Задължителните учебни часове се провеждат до обяд в самостоятелен блок, а  

дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и  физическа активност и        

заниманията по интереси се организират в учебни часове след обяд,продължителността 

на които е в съответствие с чл. 7, ал. 1. и ал.2 от Наредбата за организация на дейностите 

в училищното образование, а именно- за І и ІІ клас продължителността на часа е 35 

минути ,а III- VII клас е 40мин. Между учебните часове има регламентирана почивка. 

 

4. Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и 

физическа активност се провеждат в 10  полуинтернатни групи. 

 

5. Дейностите в полуинтернатните групи / I- VII клас/ се разпределят , както следва: 

самоподготовка - 2 часа; организиран отдих и физическа активност - 2 часа; занимания 

по интереси - 2 часа; 

 

6. Продължителността на учебните часове / самоподготовка, занимания по интереси, 

организиран отдих и физическа активност/ и почивките между тях се определят с 

държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното 

образование./чл. 103, ал.2 от ЗПУО и Наредба за организация на деностите в 

училищното  образование / 

7. При задължителните учебни часове са спазени всички изисквания и нормативни актове 

на МОН, изисквания на РИОКОЗ за натовареност и последователност на учебните 

часове в седмичната програма на училището. 

8. Учителите, които провеждат часовете в ПИГ, с оглед повишаване на  качеството на 

обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни 

педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, 

упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и 

въображението им. 

 

9. Училището предоставя безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите 

по целодневна организация. Грижата за здравето на учениците се осигурява чрез 

гарантиране на достъп до медицинско обслужване и чрез програми за здравно 

образование и за здравословен начин на живот /чл 183от ЗПУО/.  

 

 

 

 

 



Дейности по организиран отдих и физическа активност 

 

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

дейностите по самоподготовка. 
 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. Организиране на обедното хранене на учениците.  
3.Спазване на здравно – хигиенни норми и изисквания към учениците; 
4. Наблюдения и оценка на поведенчески ситуации по време на отдиха и спорта;                        

5. Организиране и координиране на дейностите по отдиха и спортните игри на учениците;  

6. Провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на   

проблеми; 

     7.  Разрешаване на възникнали конфликти и ситуации с цел осъществяване на плавен 

преход към самоподготовката;  

 

Дейности по самоподготовка 

   

 Дейностите по самоподготовка 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 си. 

           7. Консултации с учители по различни учебни предмети. 

           Консултациите по т. 7 се провеждат независимо от консултациите по 

чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, като Директорът изготвя график за консултациите по време на 

самоподготовката, водена от учителите-специалисти по различните учебни предмети на 

учениците в ПИГ. 

 

 

 

Дейности  по занимания по интереси 

 

     Заниманията по интереси 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 / чл. 181 от ЗПУО/ 
    За провеждане на заниманията по интереси  в началото на всяка учебна година е осигурена 

подходяща материална база и се  провеждат съобразно възможностите на училището. 

Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното 

съдържание . 
        В рамките на тези часове могат да се осъществяват и дейности по превенция на тормоза 

и насилието, както и за мотивация и преодоляване на проблемното поведение. Видовете и 

съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща 



училищна политика и могат да включват:  

       1. Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в групата. 

       2. Разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование. 

       3. Партньорство с родителите и с педагогическия съветник. 

       Мерките за излизане от конфликтна ситуация и предотвратяване на бъдеща такава са 

подробно разписани в чл. 186, ал. 1 от ЗПУО. 

В част от часовете по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и в 

занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 178 и чл. 187 от ЗПУО.    

 

           III. ДОКУМЕНТИ  ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ 

ПРОЦЕС 

                             ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ  

1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва: 

• I – IV клас 32 учебни седмици,   от 15.09. до 31.05.  

• V - VII клас 34 учебни седмици, от 15.09. до 15.06.  

1. Годишното тематично разпределение на учителите по дейностите по самоподготовка и 

занимания по интереси съдържа следните реквизити: учебна седмица, дата, тематично 

направление(клас), тема, брой часове, дидактически материали, забележка. 

2. Годишното тематично разпределение се изготвя от учителя  и се утвърждава от 

директора на училището. 

3.  Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се 

извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит забележка 

и се утвърждават от директора на училището. 

4. В годишното тематично разпределение в частта "Самоподготовка" се включват 

учебните предмети, по които е извършена самоподготовката  и темата за деня. 

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

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

6. В годишното тематично разпределение в частта "Занимания по интереси" се включват 

тематичните направления, по които се провеждат заниманията по интереси: наука, 

технологии, спорт, глобално, гражданско, здравно образование,придобиване на умения 

за лидерство. 

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в  училище 

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 ПИГ. 

                                     

ГРАФИК 

ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ  НА ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ 

В СИЛА ОТ 15.09.2016 ГОД. 

                                        Седмично разписание  на часовете на  ПИГ 

 

I – ви Вариант – след четвърти час 

1. 11.10 – 11.50  ООС 

2. 12.00 – 12.40  ООС 



3. 12.50 -  13.30  Самоподготовка 

4. 13.40 – 14.20  Самоподготовка 

5. 14.30 -  15.10 ДИ 

6. 15.15 -  15.55 ДИ 

 

II- ри  Вариант – след  пети час 

1. 12.00 -  12.40 ООС 

2. 12.50 -  13.30 ООС 

3. 13. 40 – 14.20 Самоподготовка 

4. 14.30 -   15.10 Самоподготовка 

5. 15.15 -   15.55 ДИ 

6. 15.55 – 16.35 ДИ 

 

III – ти вариант след шести час 

1. 12.50 – 13.30 ООС 

2. 13.40 -  14.20 Самоподготовка 

3. 14.30 – 15.10 Самоподготовка 

4. 15.15 -  15.55 ДИ 

5. 16.00 -  16.40 ДИ 

6. 16.45 -  17.25 ООС 

IV – ти Вариант – след седми час  

1. 13.30 – 14.10 ООС 

2. 14.15 – 14.55 Самоподготовка 

3. 15.00 – 15.40 Самоподготовка 

4. 15.45 – 16.25 ДИ 

5. 16.30 – 17.10 ДИ 

6. 17.15 – 17.55 ООС 

 

 

Г Р А Ф И К 

на вариант на часовете в ПИГ 

 

ПИГ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1-а 2 2 2 2 1 

1-б 2 2 2 2 1 

2 3 2 2 1 1 

3 3 3 2 2 2 

4-а 3 2 3 2 2 

4-б 3 3 2 2 2 

 

 

ПИГ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

5-та 4 3 3 3 3 

6-та 4 3 3 3 3 

7-ма 4 3 3 3 3 

 

 

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 1. Утвърждаване на целодневното обучение в ОУ„Св. Св. Кирил и Методий”- град Мездра  

като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа 

на съвременните европейски тенденции. 



2.Чрез подобряване качеството на образователно-възпитателния процес да се постигне 

повишаване на резултатите от учебната  работата със създаването на мотивация за учене и 

труд. 

 3. Издигане авторитета на учебното заведение. 

 4.  Повишаване на физическата активност на учениците, подобряване  здравето и физическата 

дееспособност, намаляване на затлъстяването и на нездравословния начин на живот; 

 5.  Ресурсно подпомагане на учениците със СОП. Дейности по превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение – съвместна работа на учителя в ПИГ и 

педагогическия съветник. 

 6. Подпомагане семействата чрез  обхват на децата в работното време на родителите и 

осигуряване на благоприятни условия за хранене, отдих , учебни занимания и стимулиране на 

творческото развитие на учениците; 

7.Осигуряване на  възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни  

социални, етнически и културни общности. 

 

 

 

 

                                                                Латинка Данкова 

                                                                Главен учител ПИГ 


