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МАРИЯ ЕНЧЕВА 

ДИРЕКТОР НА ОУ 

С.УСТИНА 

  
Училищна програма 

 
за целодневна организация на учебния процес 

 
в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, с. Устина 

 
 

 Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на 

основание  на Инструкция №1 от 30.10.2014г.,Д.В. бр.93 от 11.11.2014г. 

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в 

училището се осъществява съгласно ЗПУО; ДОС за организация на дейностите в училищното 

образование и ДОС за финансиране на институциите.Наредба № 3/2008 г. за нормите за 

преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на 

народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и 

броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училището. 

 

    Целите на програмата са:  

1.да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на 

учебния процес за учениците от 1 до 7 клас в ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” с оглед 

подобряване на качеството на образованието. Чрез целодневната организация целим да 

задържим учениците и да ги подпомогнем в усвояването на знания и умения, както по учебното 

съдържание така и да развием техните дарби и наклонности чрез заниманията по интереси. 

2.Изграждане на умения у учениците за самостоятелно преодоляване на трудностите, за    

упоритост и системност при усвояване на учебния материал. 

3.Уважение към индивидуалните различия на децата: стил на възприемане и учене, темп на 

работа, темперамент, потребности и интереси. 

4.Създаване на стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, 

съответстваща на неговата индивидуалност и възможности за учене, съобразно специфичната 

му семейна среда. 

    Програмата е предназначена за подпомагане целодневната организация на учебния процес в 

училището, в съответствие с нашата специфика и конкретни потребности на учениците ни. А 

именно деца от социално слаби семейства и такива, чиито родители са в чужбина или извън 

семействата.  

   Затова училището разполага с квалифицирани специалисти, които подпомагат развитието 

 на учениците, както чрез урочните единици, които се затвърдяват по време на 

самоподготовката, така и чрез заниманията по интереси, където се предоставя възможност на 

 учениците да допълнят знанията си чрез придобиване на допълнителни умения, да спортуват 

 заедно и да разширяват своя кръгозор.  

Училищната програма включва всички дейности в групите за целодневна организация 

на учебния ден като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики 

предвид постигане на качествен образователно - възпитателен процес. 



 

 
   Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията 

по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които е в съответствие с чл. 

7, ал. 1. От ДОС за организация на дейностите в училищното образование, както следва: 

• тридесет и пет минути - в I и II клас;  

• четиридесет минути - в III–IV клас;  

• четиридесет  минути – в V–VIIклас;  

 

Часовете  включват следното стандартно разпределение на часовете за деня: 

• Блок 1 - обяд, орг.отдих и физ. активност- 2 часа 

• Блок 2 - самоподготовка - 2 часа 

• Блок 3 – занимания  по интереси /ЗИ/- 2 часа 

 

Часовете от блок 1 се провеждат в периода 

  от 11.30 до 13.20часа за  ГЦОУД  -1 и ГЦОУД -2  /в зависимост от организацията на учебния 

ден  за съответната  ГЦОУД  / 

от 12.15 до 13.20ч. за ГЦОУД -3 и за ГЦОУД -4 

от 14.10-14.50ч. /УД - V-VІI/..Отдихът на учениците се провежда в учебни помещения 

различни от тези, в които се водят ЗЧ, ИУЧ и ФУЧ и са оборудвани за обяд и отдих. 

Часовете от блок 2 

   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.  

   За часовете по самоподготовка /блок 2/, в зависимост от потребностите на   учениците, се 

осигуряват индивидуални консултации с началните учители и с учителите по съответните 

учебни предмети. Директорът изготвя график за консултациите по време на самоподготовката, 

водена от началните учителите и учители по различните учебни предмети на учениците в 

ГЦОУД. 

    В часовете по самоподготовка учителите  спазват следните изисквания: 

- преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия; 

- учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/; 

- степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката; 

- усвояване и затвърдяване на учебното съдържание с разбиране; 

- стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства; 

- старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното 

съдържание; 

 



 
 

Часовете от блок 3 

Директорът на ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” осигурява необходимата материална база, 

включително и извън наличната за училището, съобразена с   потребностите на учениците и  

регионалната специфика в сътрудничество с родителите, общинската администрация и РИО.  

Заниманията по интереси /ЗИ/ се организират с оглед мотивиране на учениците и 

родителите за включване в целодневната организация и включват занимания, които могат да 

не са пряко свързани с ЗЧ, ИУЧ и ФУЧ. 

Според спецификата на  училището медицинския контрол в училището се извършва  от 

11.00 до 15.00ч., като медицинското лице е на постоянно разположение, защото същото 

продължава работното си време в ОДЗ”Родина”,което е в с.Устина. През останалото време 

училището разполага със спешен шкаф за осигуряване на първа медицинска помощ и 

инструктиран за това персонал. 

Учителите, които провеждат часовете от блоковете 1, 2, 3, с оглед повишаване на  

качеството на обучението, прилагат  иновативни педагогически методи, групова работа, 

индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на 

логическото мислене на учениците, паметта и въображението. 

Подкрепящата роля на учителя в ГЦОУД, съобразно спецификата е включването и 

организирането на: 

    - ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави , език, 

бит и др.  

   - симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на  основата на 

теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия /дебат/; 

  - метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на „ предвижване " по 

учебния материал въз основа на термините; 

  - кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни 

точки; 

  - инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за 

контролиране на разбирането; 

- рефлексия /самооценяване /; 

- мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални 

решения; 

 

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

• I – IV клас-  32 учебни седмици, 

• V-VІI клас-34 учебни седмици 



 

 

Годишните тематични разпределения изработени от учителя се утвърждават от директора на 

училището. 

        Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес   са 

вписани  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 ГЦОУД:  

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в ОУ”Св.Св. Кирил и 

Методий”, с.Устина. 

2. Развиване на  интерес към различни изкуства, спорт и танци. 

3. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и  

           усъвършенствани знания и умения,свързани с изграждането на естетически вкус и 

            интерес към изкуството. 

 

 

 
 


