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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
1.1. Нормативно основание за изготвянето на годишната училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден: 
 
Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден е 

създадена в съотвествие на изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016г. за 
организация на дейностите в училищното образование 

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на групи за 
целодневна организация на учебния ден в училището,организирането, разпределението и 
съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 
активност и заниманията по интереси се осъществява съгласно разпоредбите на Глава 
втора, Раздел III  от Наредба № 10/ 01.09.2016г. за организация на дейностите в 
училищното образование и Глава трета, Раздел III  от Правилника за дейността на 
училището 

Съобразена е със Стратегията за развитие на училището, Правилника за вътрешния 
трудов ред и Годишния план за дейността на Основно училище „Свети Климент 
Охридски”, село Константиново 
 

1.2. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището: 
 
 В Основно училище „Свети Климент Охридски”, село Константиново се 

обучават 41 ученика от I до  VII клас , в дневна форма на обучение, 
разпределени в 3 слети  паралелки , / 1-3 клас, 2 -4 клас, 6- 7 клас / и 1 
маломерна паралелка – 5 клас; 

 Условия за провеждане на целодневна организация на учебния ден:  
В  училището са  постъпили заявления от  родителите на 17 ученика от 1 до 4 
клас , желаещи децата им да бъдат включени в групи за  целодневна 
организация  на учебния ден . В училището има необходимите санитарно –
хигиенни условия за  целодневна организация на учебния ден. 

 Условията позволяват в Основно училище „Свети Климент Охридски”, 
село Константиново да се сформира  1/една / сборна  група за целодневна 
организация на учебния ден в начален етап , включваща ученици от 1 до 4 
клас. 

 Целодневната организацията на учебния ден в училището се провежда 
съгласно разпоредбите на чл.20,ал. 1 от  Наредба № 10/ 01.09.2016г. за 
организация на дейностите в училищното образованиеи - учебните часове от 
седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а 
дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност 
и заниманията по интереси се провеждат след обяд. 

 
1.3. Предназначение на програмата: 

 
  Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

регламентира целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация на 
учебния ден в училището, включва организирането, разпределението и съдържанието на 
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дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 
заниманията по интереси в Основно училище „Свети Климент Охридски”, село 
Константиново.   

 
2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 
Определяне на условията и реда за организиране, разпределението и съдържанието 

на дейностите в групата за целодневна организация на учебния ден/ЦОУД/ с оглед 
повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане интересите, 
съобразно възможностите и възрастовите особености на учениците и ограничаване 
предпоставките за нередовна посещаемост на учебни занятия и отпадане от училище. 
 
2.1.Специфични цели: 
 Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване 

развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за 
живот, необходими на учениците в съвременното общество; 

 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;  

 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. 

 
3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПАТА ЗА 

ЦДО 
3.1. Дневно разпределение на дейности за ЦДО: 
 Самоподготовка – 2 часа. 
 Занимания по интереси – 2 часа. 
 Организиран отдих и спорт –2 часа. 
 

     3.2. Продължителност на часовете за сборна група ЦДО за учениците от начален 
етап - 1 до 4 клас :  40 минути 
 
3.3. Седмичното разпределение на дейностите в групата за ЦДО 
 
№ Дейности График 
1 Организиран отдих и спорт 12.20ч.-13.00ч  
2 Занимания по интереси 13.00ч.-13.40ч. 
3 Самоподготовка 13.50ч.- 14.30ч. 
4 Самоподготовка 14.40ч.- 15.20ч. 
5 Занимания по интереси 15.30ч.- 16.10ч. 
6 Организиран отдих и спорт 16.20ч.- 17.00ч. 
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3. ОРГАНИЗИРАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПАТА ЗА ЦДО 
 
3.1. Организиране и съдържание на дейностите по организиран отдих и 

физическа активност 
 

В часовете за организиран отдих и физическа активност се акцентира на възпитателно 
взаимодействие, поведенческия потенциал, разтоварване от умствено напрежение и 
непрекъснати наблюдения и проява на дискретност. Те включват организиране и 
провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и 
осъществяване на преход към самоподготовката и осигуряване време за обедното 
хранене на учениците.;  Учебните часове за организиран отдих и физическа активност се 
провеждат след 12.00 часа , в зависимост от организацията на учебния ден в съответните 
класове. 
 
Ключови акценти при провеждане на организиран отдих и физическа активност:  
 

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

отдиха на учениците; 
 провеждане на релаксиращи 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; 

 спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците, грижа за 
опазване здравето и живота на децата и учениците 

 
Условия: 

 място за провеждане на дейностите по организиран отдих и физическа 
активност: дейностите по организиран отдих и физическа активност на 
учениците се организират в помещения, различни от тези за дейностите по  
самоподготовка. Провеждането да става във физкултурен салон, спортна 
площадка, близкият парк, училищния двор; 

 
3.2. Организиране и съдържание на дейностите по самоподготовка 

 
Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и 
съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира 
любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез 
усъвършенстване на уменията за общуване.  
Дейностите по самоподготовка на учениците 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 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;  
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 консултации с учители по различни учебни предмети. 
Дейността на учителя на групат е насочена към: 
 преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия; 
 степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката; 
 усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране; 
 самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства; 
 подготовка на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.  
 съдействие за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране; 
 стимулиране любознателността и стремежа към знание; 
 усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност 
Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно 

определят съдържанието на самоподготовката. 
 
3.3. Организиране и съдържание на заниманията по интереси: 

Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности, тъй като и 
двете са части от стратегията на училището и компонент от неговата система на 
обучение и възпитание. Заниманията по интереси се провеждат в зависимост от 
потребностите на учениците, техните възрастови особености.Те се организират с оглед 
мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация на 
учебния ден.Часовете са с насоченост към овладяване на ключовите компетентности 
,подпомагане и допълване обучението чрез различни занимания, създаване на 
емоционална среда за отмора. 
 
Ключови акценти при провеждане на заниманията по интерси:  

 Осигуряване на условия за развитието на ключовите компетентности на 
учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и 
технологиите и подпомагане на  професионалното ориентиране на учениците. 

 Интегриране на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, 
патриотично, гражданско, здравно , екологично и интеркултурно възпитание. 

 Насърчаване на иновациите и креативното мислене на учениците. 
 Предоставяне на възможности учениците да подобрят своята професионална 

подготовка преди навлизане на пазара на труда – кариерно ориентиране, 
натрупване на практически опит и умения за реализация в реални условия; 

 Подобряване качеството на усвояваните от учениците в часовете по 
Общообразователна, Разширена и Допълнителна подготовка знания, умения и 
компетентности, които ще им дадат възможност да продължат своето образование 
през „целия живот“, да бъдат конкурентноспособни спрямо своите връстници, да 
се реализират успешно на пазара на труда, да бъдат активни граждани в 
глобалния свят; 

 Учениците да развият своя „човешки капитал“ – двигателят на обществото и 
националната икономика; 

 „Да се научим да знаем“ – усъвършенстване на знанията и уменията за учене; 
 „Да се научим да правим“ – акцент върху професионалната подготовка и 

прилагането на наученото на практика; подобряване на уменията за работа в екип; 
 „Да се научим да живеем заедно“ – формиране на умения за сътрудничество, 

толерантност, разбиране на другите и решаване на конфликти; 
 „Да се научим да бъдем“ – създаване на възможности за цялостно развитие на 

личност, която знае как да формира и отстоява собствените си идеи и позиции; 
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9. Активно включване на родителите в хода на постигането на описаните цели 
Условия: 

 За провеждане на заниманията по интереси се организира проучване на 
интересите на учениците ; 

 Заниманията по интереси се организират и провеждат съобразно възможностите 
на училището. 

 Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на 
учебното съдържание от часовете по задължителна подготовка. 

 Провеждат се в компютърните зали, физкултурните салони , стая за отдих и 
дейности по интереси, библиотека. 

 
 През учебната 2020/2021 г. заниманията по интереси ще се провеждат в сборни 

групи за занимания по интереси  и в група за целодневна организация на учебния 
ден/ЦОУД/. 

Провеждането на заниманията по интереси се осъществява по график, утвърден от 
директора на училището. 

Учителят на групата за ЦДО  и учителят, които провежда заниманията по интереси 
стриктно следят за движението и присъствието на учениците и носят отговорност за 
опазване живота и здравето им по време на занятието и при предвижването на учениците 
(ако се налага такова).  

 
 3.3.1.Провеждане на заниманията по интереси в сборни групи: 

 Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните 
направления : «Дигитална креативност», «Природни науки», «Математика», 
«Технологии», «Изкуства и култура», « Гражданско образование»,  

      « Екологично образование и здравословен начин на живот», «Спорт». 
 Включването на учениците в сборните групи е в съответствие на техните 

интереси и се установява след анкетно проучване от тях и техните родители в 
срок до 05.10.2019 г. с резултатите от проучването и с предложенията от 
физически и юридически лица  в информационната система class.mon.bg   се 
запознават педагогическия съвет и излиза с решение за групите за занимания 
по интереси за учебната година. 

 
3.3.2. Провеждане на заниманията по интереси в групата за ЦОУД: 
 В учебните дни, в които учениците, обхванати в целодневна организация на учебния 

ден  не са включени в сборните групи  за занимания по интереси, провеждат заниманията 
си в групата за ЦОУД. 

Учителят на групата стриктно следи  за включването на учениците в занимания по 
интереси и отразяват присъствието/ отсъствието им. 

 
4. ИЗГОТВЯНЕ, ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА 

ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПАТА ЗА 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

 
4.1. Изисквания при водене и съхраняване на дневника на групата: 
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 През учебната 2020/2021г. дневникът на групата за ЦДО ще се води в 
електронен вариант който е достъпен на адрес: www.shkolo.bg. 

 При воденето на електронния дневник да се спазват изискванията на  Наредба 
№ 8 / 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование и правилника за използване на 
електронния дневник в училището. 

 В началото на учебната година (в срок до 30.09.2020г.) учителят на групата 
въвежда първичната информация за групата. 

 Запознава се с правилника за ползване на електронния дневник и го спазва 
стриктно при попълване на дневника; 

 В края на учебната година електронния дневник се разпечатва и заверява от 
директора. Съхранение на хартиения вариант е за срок от 5 години, съгласно 
Наредба №8/ 11.08.2016 г.   

 
5. АСПЕКТИ НА РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ В ГРУПАТА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  
 
За да осъществява ефективно дейностите при целодневна организация на учебния ден 
учителят   трябва да притежава необходимите компетентности, познания и умения да: 
 организира, направлява и контролира ефективно възпитателно-образователния 

процес; 
 създава позитивна възпитателна и учебна среда; 
 насърчава , подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа; 
 съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и засилване 

стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование; 
 диагностицира и оценява обективно развитието и напредъка на учениците, като 

използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от 
тях ниво на подготовка и постиженията им ; 

 зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на 
учениците при оценяването; 

 изгражда умения за самооценка у учениците; 
 споделя с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед 

подобряване на резултатите; 
 наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и да 

съдейства за опазване живота и здравето им; 
 следи и изисква за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания; 
 информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро поведение 

в училище и обществото; 
 повишава професионалната си квалификация подпомагаща професионалното му 

развитие и кариера; 
 използва съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени 

със спецификата на групата и инидивидуалните качества на ученика, съобразно 
спецификата на училището, като: ролеви игри, симулационни игри, метод на 
асоциациите, рефлексия, мозъчна атака и др. 
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6. НОРМИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 
 

Нормата за преподавателска работа на учителя на група за ЦДО е 30 часа. Извън 
минималната задължителна норма за преподавателска работа,в рамките на 8-часовия 
работен ден учителят на група за ЦДО извършва 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 часовете за дейности 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 и заседания на Училищното 

настоятелство; 
 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; 

 
7. УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕЗУЛТАТНОСТ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН: 

 
 Обогатяване и обновяване на учебната среда с подходящо обзавеждане и 

съвременно техническо оборудване и създаване и поддържане на безопасно и 
спокойно място, където 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 родителите, настойниците и близките на учениците в 
обучението на децата им. 

 Повишаване на професионалната квалификация на педагогическите 
специалисти за ефективно организиране и провеждане на целодневна 
организация на учебния ден. 

 Използване от учитля при реализиране на дейностите в групата за ЦДО на 
съвременни педагогически технологии, методи и подходи, изнесени учебни 
часове в близки институции, природни обекти и исторически 
забележителности, съобразно спецификата на училището и групата. 
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8. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИ В ГРУПАТА ЗА ЦДО. 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: 
 
8.1. Контрол от страна на Директора. 
 
 осъществява мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на 

училищната документация, организацията на работа в часовете и резултатите на 
учениците в групата; 

 проучва и анализира потребностите и интересите на всички ученици от I до ІV 
клас чрез: родителски срещи, консултаци и анкети, 

 
8.2. Оценяване напредъка на учениците от страна на учителя на групата: 
 Извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците в началото и 

края на учебната година и техният напредък по БЕЛ и по математика и др. учебни 
предмети,изготят писмен анализ на резултатите и набелязват мерки за 
преодоляване на слабостите. 

 Използване на педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на 
групата и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на 
учениците в групата ; 

 Извършване на вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техният 
напредък – формиращо оценяване. 

 
9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

9.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване 
степента на знания и компетентности у учениците. 
9.2. Развитие на творческите способности на учениците и участие на учениците в 
различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. 
изяви. 
9.3. Повишаване физическата активност на учениците, подобряване здравето и 
физическата дееспособност, намаляване затлъстяването и нездравословния начин на 
живот. 
9.4. Формиране у учениците, обхванати в групата за ЦОУД, на умения за осмисляне на 
свободното време и повишаване нивото на тяхната социализация, както и възпитание в 
толерантност , сътрудничество и стремеж към успех. 
9.5. Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната организация 
на учебния ден. 


