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УТВЪРДИЛ 

ИЛИАНА БИЦОВА 

ДИРЕКТОР НА ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” 

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

 за целодневна организация на учебния ден  

в ОУ „ П. Р. Славейков” гр. Ямбол  

2021/2022 учебна година 

I. Общи положения: 

Училищната програма е разработена съгласно чл. 19, ал. (1) от Наредбата за 

организация на дейностите в училищното образование. 

         Редът, условията и начинът на сформиране и организирането на полуинтернатните 

групи в училището се осъществява съгласно: 

 ЗПУО; 

 Наредба за организация на дейностите в училищното образование. 

II. Цели: 
1.Основната цел на програмата е подпомагане процеса на ефективно въвеждане 

на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до V клас за 

повишаване качеството на общообразователната подготовка.  

2. Специфични цели: 

2.1. Повишаване качеството на общообразователна подготовка чрез насърчаване 

развитието на творческите способности и умения за живот на учениците, необходими 

в съвременното общество, при зачитане на техните интереси, съобразно 

възможностите им и възрастовите им особености; 

2.2. Осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на 

целодневна организация на учебния процес, с цел повишаване мотивацията за учене и 

подобряване качеството на успеваемост на учениците. 

2.3. Повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите 

страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес‖ чрез: 

а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни 

социални, етнически и културни общности; 
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б) създаване на стимулираща личностното развитие на ученика среда, 

съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и 

специфичната му семейна среда; 

в) уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и 

учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси. 

 III. Задачи: 

1. Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране. 

2. Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал. 

3. Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното 

време на учениците. 

4. Да се стимулира любознателността и стремежа към знания. 

5. Да се увеличи броя на учениците, посещаващи ПИГ. 

IV. Организация на дейностите на ПИГ в училището: 

 Целодневната организация на учебния процес в ОУ „П.Р. Славейков‖ гр. 

Ямбол обхваща ученици от I – V клас в  полуинтернатни групи.  

Целодневната организация включва пълния образователен цикъл - хранене 

и организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания  по интереси. 

 

1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ПИГ: 

 ПИГ-1-4 клас: 

Блок А - обяд, организиран отдих и физическа активност- 2 часа  

Блок В - самоподготовка - 2 часа  

Блок С - занимания по интереси - 2 часа  

 ПИГ-5 клас: 

Блок А - обяд, организиран отдих и физическа активност- 1 час  

Блок В - самоподготовка - 3 часа  

Блок С - занимания по интереси - 2 часа  

 

      2. Продължителност на часовете за всяка една от групите:  

 ПИГ І а, ПИГ І б, ПИГ І в, ПИГ І г, ПИГ ІІ а, ПИГ ІІ б - 35 минути.  

 ПИГ ІІІ а, ІІІ б,  ПИГ ІV а, ПИГ ІV б - 40 минути 

 ПИГ V а, ПИГ V б – 40 минути. 

 

V. Дневен режим на целодневна организация на учебния процес  

 

Блок ПИГ I и II клас Межд. Блок ПИГ ІІІ и IV клас Межд. 

БЛОК А 

 2 часа 

1 час   

12:30 – 13:05 

2 час   

13:05 – 13:40 

20 мин. БЛОК А 

 2 часа 

1 и 2 час –  

12:30 – 13:40 

10 мин. 

БЛОК В  

 2 часа 

1 час  

14:00 – 14:35 

2 час 

14:45 – 15:20 

10 мин. 

10 мин. 

БЛОК В  

 2 часа 

1 час  

13:50 – 14: 30 

2 час  

14:40 – 15:20 

10 мин. 

20 мин. 

БЛОК С 

2 часа 

1 час  

15:30 – 16:05 

2 час  

16:15 – 16:50 

10 мин БЛОК С 

2 часа 

1 час 

15:40 – 16:20 

2 час 

16:30 – 17:10 

10 мин. 



 ПИГ V клас     

БЛОК А 

1 час 

1 час 

13:30 – 14:10 

    

БЛОК В 

3 часа 

1 час 

14:10 – 14:50 

2 час 

14:55 – 15:35 

3 час 

15:40 – 16:20 

5 мин. 

5 мин. 

   

БЛОК С 

2 часа 

 1 и 2 час 

16:20 – 17:40 

    

 

VI. Общи педагогически изисквания при провеждане часовете в ЦОУД 

Учебните часове от блок А 
          Часовете от блок А се провеждат след приключване на учебните часове. 

           Провеждат се в училищния стол за хранене, в двора на училището и в помещения в училищната 

сграда, в които не се провеждат учебните часове по общообразователна подготовка /ЗУЧ/ и  

разширена подготовка /ИУЧ/. 

 Ключови акценти:  

 възпитателно взаимодействие;  

 поведенчески потенциал;  

 разтоварване от умствено напрежение;  

 непрекъснати наблюдения и проява на дискретност.  

Условия:  

 за хранене – училищен стол, училищен павилион;  

 място за провеждане на отдих и спорт – на открито или във физкултурен салон.  

Учебните часове от блок В 
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, в зависимост от потребностите на учениците, могат да 

се осигурят консултации с учители–специалисти по различните учебни предмети на учениците 

в ПИГ. 
Спазват се следните дидактически изисквания: 

 Степенуване по трудност на учебните предмети (от „трудното― към 

„лесното―); 

 учене в едно и също време при спазване на моментите за отдих;    

 фронтови метод на работа при: преглед на преподавания учебен материал, 

правилата, ключовите думи/понятия;    

 индивидуална работа на учениците, подпомагани от учителя в ЦОУД с оглед 

самостоятелно усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с 

разбиране;    

 старателно и коректно написване на домашните работи /изпълнение на 

ученически проекти;    

 прилагане на иновативни методи, индивидуален подход, групова работа в 

малки груши, упражнения, свързани с логическото мислене, с развитие на 

паметта и въображението, с повишаване на фунционалната грамотност на 

учениците; 



Примери за прилагани иновативни методи:  

ролеви игри- демонстриране на определен тип отношения, нрави, език, бит и 

т.н.; 

симулационни игри- учене чрез съпреживяване /емпатия/; упражняване на 

практически умения въз основата на теоретичните познания; 

метод на асоциациите- възможност за изграждане на система на „придвижване‖ 

по учебния материал въз основа на изучените термини; 

„инсърт‖- система за ефективно четене с разбиране чрез отбелязване; 

рефлексия/ самооценяване; 

мозъчна атака — решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални 

решения. 

Ключови акценти:  

 задачите на самоподготовката;  

 самостоятелна работа на ученика, ефективно подпомагана от учителя и 

стимулираща активността му;  

 в един час се организира самоподготовката по повече от един учебен предмет;  

 добра комуникация между учителите в ЦДО и учителите, преподаващи 

предметите от общообразователна подготовка и разширена подготовка;  

 провеждане на консултации от учители, преподаващи предметите от 

общообразователна и разширена подготовка;  

 дидактически изисквания по време на самоподготовката;  

Условия:  

 създаване на спокойна и уютна, приобщаваща среда за работа;  

 осигуряване на процеса с дидактични материали;  

 място за провеждане на самоподготовката – класна стая.  

Учебните часове от блок С 

Часовете за занимания по интереси са планирани след проучване и осигуряване 

от директора на необходимата материална база в зависимост от заявените потребности 

на учениците и от регионалната специфика в сътрудничество с родителите, общинската 

администрация и РУО.  

Заниманията по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и 

родителите за включване в целодневната организация и включват и занимания, непряко 

свързани с часовете по общообразователна подготовка/ЗУЧ/, разширена 

подготовка/ИУЧ/. 

 Ученици, включени в извънучилищни дейности (спортни клубове, езикови 

школи, музикални школи и т.н.), могат да бъдат освобождавани от часовете за 

дейности по интереси в ЦОУД в дните на провеждаането им, за което се изисква 

декларация от родител. 

Заниманията по интереси се организират в следните направления: 

 Дигитална креативност 

 Природни науки 

 Математика 

 Технологии 

 Изкуства и култура 

 Гражданско образование 

 Екологично образование и здравословен начин на живот 

 Спорт  



Часовете по самоподготовка /Блок В/ и занимания по интереси /Блок С/ могат да 

се провеждат в игротека, компютърен кабинет, училищна библиотека и във 

физкултурен салон. 

Учителите в ЦДО, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, 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, паметта и въображението и др. 

 Ключови акценти:  

 подпомагане и допълване обучението чрез различни занимания;  

 пряко са свързвани с часовете от общообразователна, разширена  и 

допълнителна подготовка, съчетани са с извънкласни дейности, провеждани по 

календара за дейности в училището и отразяват празници, събития в населеното 

място, и празници на училището;  

 различни са от клубни, кръжочни, извънкласни дейности;  

 създаване на емоционална среда за отмора;  

 място за провеждане на заниманията по интереси: стая за занимания по 

интереси, училищна библиотека; компютърен кабинет.  

 

VII. Очаквани резултати: 

 Усъвършенстване на целодневната организация на учебния ден като успешен 

модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа 

на съвременните европейски тенденции.    

 Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес. 

 Формиране на навици за самостоятелна подготовка и създаване на собствен стил 

на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у 

учениците.    

 Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното 

време на родителите им. 

 Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт, отдих, 

стимулиране на творческото развитие на учениците и осмисляне на свободното 

време на учениците.   

 Повишаване функционалната грамотност на учениците.    

 Повишаване и поддържане интереса и вътрешната мотивация на участниците в 

образователния процес. 

VIII. Документация, свързана с провеждане на целодневната организация: 
Дейностите по целодневната организация в училището се вписват в следната 

училищна документация: 

 Списък - Образец №1; 

 Седмично разписание на часовете в училището;             

 Годишен план за дейността на училището; 

 Електронен дневник на ПИГ;  

 Календарен план на учебното съдържание. 

 

IX. Нормативни и педагогически изисквания при провеждане на дейностите в 

ПИГ: 

1. Часовете в ПИГ се водят с продължителността на учебни часове в съответствие с  чл. 

7, ал. (1) от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.  



2. Нормата за преподавателска работа на учителите в ЦДО включва дейности в 

полуинтернатните групи /самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и 

занимания по интереси, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците.  

3. В рамките на осем часовия работен ден  на учителя в ЦДО се включват следните 

дейности:  

3.1.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;  

3.2.Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане 

на часовете за дейности по интереси;  

3.3.Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативни 

съвещания  и др.;  

3.4.Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи и заседания на Училищното 

настоятелство;  

3.5.Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, 

свързана с учебния процес;  

3.6.Оказване на методическа помощ и консултации на новоназначени учители в ЦДО и 

координиране на обмяната на добри практики между учителите в ЦДО;  

3.7.Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;  

3.8.Работа по диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците;  

3.9.Участие в график за дежурство в училищен автобус и училище, утвърдени от 

директора. 

 

Училищната програма е приета на заседание на ПС, с Протокол № 16 от 14.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ЦОУД 

Комисия в състав от учителите в ЦОУД и класните ръководители класира учениците по 

следните критерии: 

1.Социални критерии: 

 Многодетно семейство — 3 т  

 Сирак/ полусирак— 3 т. 

 Социално слаби —3 т. 

2.Обучителни трудности: 

2.1 Резултати от учебния процес  

 За слаби резултати — З т. 

 За задоволителни резултати — 2 т.   

 Добри резултати — 1 т. 

2.2 Умения за самостоятелно справяне: 

 Справя се самостоятелно при работа в група — З т. 

 Справя се с допълнителна подкрепа при работа в група — 2 т   

 Изисква индивидуална помощ — 1 т. 

З. Оценка за поведение: 

 Без забележка — 6 т. 

 До З забележки — З т. 

 Над З забележки — 1 т. 

При равен бал се взима под внимание броят на неприсъствените часове в ЦОУД от 

предходната учебна година. 

Според правилника за дейността на училището, ученици, които нарушават 

дисциплината и пречат на работата на останалите, както и тези, които не могат да се 

справят самостоятелно и не работят с желание, ще бъдат отстранени. Отстранени ще 

бъдат и ученици, чиито родители са допуснали три закъснения при вземането на децата 

си след 18.00 часа от занимания в ЦОУД. 
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