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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

Програмата за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание чл.19
ал.1 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.
Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на групите за целодневно
обучение в ОУ „Васил Априлов“ гр.Бургас са съобразени със ЗПУО чл.102 ал.2 и във връзка с
чл.20 ал.1 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование, Стратегията и
спецификата на училището.
1.2.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта е да се регламентира организирането, разпределението и съдържанието на
дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа
активност, да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на
учебния ден за учениците от І до VII клас в ОУ „Васил Априлов“ гр. Бургас с оглед поддържане на
европейско качество на образованието, ориентирано към провокиране на творческото мислене на
учениците, самостоятелност, формиране на умения за вземане на решения в практически
ситуации.
1.3.

ЗАДАЧИ

1.3.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване
развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими
на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, съобразно възможностите и
възрастовите им особености;
1.3.2. 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;
1.3.3. Създаване на стимулираща детското развитие предметно-пространствена
интерактивна среда чрез използване на иновативни методи на преподаване. Мотивиране на
учениците към усъвършенстване на ученето за постигане на конкретни резултати.
1.3.4. Правилното и трайно усвояване на учебния материал чрез:
 стимулиране на любознателността и стремежа към знания;
 изграждане у учениците на умения и стратегии за рационално и самостоятелно учене.
1.3.5. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на
учениците.
1.3.6. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване,
решаване на конфликти и социално приемливо поведение.
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1.3.7.Увеличаване на броя на учениците, обхванати в целодневната организация на учебния
ден .
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО САМОПОДГОТОВКА, ПО
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ЗАНИМАНИЯТА ПО
ИНТЕРЕСИ
2.1. В ОУ „Васил Априлов“ гр. Бургас са налице необходимите санитарно-хигиенни
условия и по желание на родителите, за учениците от І до VІІ клас се осъщестява целодневна
организация на на учебния ден.
2.2. Като част от училищното обучение целодневната организация на учебния ден в
ОУ„Васил Априлов“ гр. Бургас се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици,
учебни дни, учебни часове съгласно разпоредбите на чл.101 от ЗПУО.
2.3. На основание чл 20 ал.2 от Наредба за организация на дейностите в училищното
образование учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до
обяд или след обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и
заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд за 1 клас или в обратната смяна.
2.5. Записване и отписване на учениците в целодневната организация на учебния ден

Записването на учениците в групата става въз основа на заявления, подадени от
родителите/настойниците на учениците.

Броят на записаните ученици се коригира при записване или отписване на нови
ученици ежемесечно.

Отписването се извършва ежемесечно при отпадане или преместване на ученици от
училището или при заявено желание от родителя за отписване от групата.

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
3.1. График (седмично разписание) на часовете
3.1.1. Седмичното разписание на учебните занятия е съобразено със седмичното разписание
на преподавателите.
3.1.2. 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 Наредбата за организация на дейностите в училищното образование,
както следва:


в I и II клас - тридесет и пет минути ;
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в III и IV клас - четиридесет минути ;



в V и VІI клас - четиридесет минути.

3.1.3. Времето, определено за междучасия, не се включва в продължителността на часовете.
3.1.4. В учебните часове са включени следните режимни моменти :

За учениците от І до ІV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и
физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва:
самоподготовка – 2 учебни часа;
организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа;
занимания по интереси – 2 учебни часа.


За учениците от V до VІІ клас:
организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа;
самоподготовка – 2 учебни часа;
занимания по интереси – 2 учебни часа

3.2. Годишни тематични разпределения
Годишните тематични разпределения са изготвени от учителя в ЦДО и са утвърдени от
директора на училището и съдържат:
Учебна Дата
седмица
1

2

Тема

Брой часове
3

4

Дидактически
материали
5

Забележка
6

4. Съдържание на дейностите
Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа
активност в ОУ„Васил Априлов“ гр.Бургас са съобразени с Наредба за организация на
дейсностите в училищното образование.
Дейностите по Самоподготовка включват:
 планиране и организиране на образователния процес в часовете по самоподготовка
на учениците;
 подпомагане процеса на самоподготовка на учениците;
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 избор и прилагане на подходящи и ефективни методи, средства и материали при
организирането и провеждането на самоподготовката на учениците;
 обмяна на информация за преподадения учебен материал и еднаквите педагогически
изисквания с учителите по предмети на съответния клас;
Дейностите по организиран отдих и физическа активност влючват:
 организиране на обедното хранене на учениците;
 организиране на отдиха на учениците;
 наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на
учениците;
Дейностите по занимания по интереси включват:
 участие в процеса на създаване на среда за развитие на занимания по интереси през
свободното време на учениците.
 организиране и провеждане на дейностите по предметни области, които са:
Наука:
Български език и литература – Фолклорни произведения, Художествена литература и др.
Математика – Заминателна математика и др.
Животни и растения – Видове, Начин на живот и др.
Космос – Континенти, Планети, Нашата планета и др.
Изкуства:
Изобразително изкуство – Акварел, Моделиране, Апликации и др.
Музика – Слушане и възпроизвеждане на музикални произведения, История на музиката,
Музикални инструменти и др.
Гражданско образование:
Семейство – Моето семейство, Моят род, Моят дом и др.
Роден край – Моят град, Моята държава, Национални симлволи и др.
Екология – Защитени природни паркове, Опазване на околната среда, Аз и природата и др.
Безопасност на движението – Пътят ми до училише, Светофар, Пешеходна пътека и др.
Здраве – Здравословен начин на живот, Дневен режим, Хигиена и др.
Традиции и обичаи – Никулденски обичаи, Коледни традиции, Сурваки и др.
Исторически личности – Национални и световни
Спорт:
Игри с топка – Футбол, Народна топка, Волейбол и др.
Лека атлетика – Бягане, Щафетни игри и др.
Народни танци – Хоро, Ръченица и др.
Шахмат
Федербал
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Занимателни игри:
Домино, Не се сърди човече, Монополи, Пъзели и др.
4.7. Документация
Дейностите по целодневната организация на учебния ден се вписват в следната училищна
документация:


Списък-образец 1;



Дневник на група;

5. Очаквани резултати:
5.1. Създаване на навици за самостоятелна подготовка у учениците.
5.2. Повишаване качеството на образователния процес и повишаване степента на знания и
компетентности у учениците.
5.3. Развитие на творческите способности на учениците и участие им в различни
училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. изяви.
5.4. Формиране у учениците на умения за осмисляне на свободното време и повишаване
нивото на тяхната социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж
към успех.
5.5. Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната организация на
учебния ден.
Програмата за целодневна организация на учебния ден в ОУ „Васил Априлов“ гр. Бургас
подлежи на нови предложения и допълнения на заниманията по интереси с оглед на различни
интереси на учениците и възрастовите им особености.

