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І. Кратко представяне на Годишната училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден се приема 

от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището в срок до 15 

септември. Годишната училищна програма за ЦОУД е изготвена в съответствие на 

изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование. Тя включва организирането, разпределението и 

съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и заниманията по интереси. 

Прилагането на Годишната училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден е насочено към: 

• постигането на целите, посочени в Стратегията за развитие на обединено 

училище „Иван Вазов“ Пашови за следващите 4 години: да се регламентират 

условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния 

процес за учениците от I до VII клас в Обединено училище „Иван Вазов“ с. 

Пашови с оглед подобряване качеството на образователния процес и 

повишаване степента на знания и компетентности у учениците; 

• изпълнение на дейностите, отразени в Плана за изпълнение на Стратегията; 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден е 

съобразена и с целите и дейностите, предвидени в други училищни документи: 

годишен план за дейността на училището, мерки за повишаване качеството на 

образованието, Програма за превенция на ранното напускане на училище, програма за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи, програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование, които се разработват и актуализират за периоди и по ред, определени в 

правилника на образователната институция. 

В Обединено училище „Иван Вазов“ се обучават 127  ученици от І до VІІ клас, от 

които 93 са включени в целодневна организация на учебния ден.  

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. При наличие едновременно на следните условия: финансова и 

материална обезпеченост на училището, наличие на санитарно-хигиенни условия, 

осигурени безопасни условия и заявено желание на родителите.   

В Об.У „Иван Вазов“ за учениците от І до VIІ клас при целодневната организация 

на учебния ден 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 съответно след обяд. 

 

Брой на групите за ЦОУД и броя на учениците в тях 

   Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и 

реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на 

подадените заявления от родителите до 1 септември.  След 1 септември ученици могат 
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да допълват свободните места в сформираните групи за целодневна организация на 

учебния ден до максималния им брой, определен с ДОС за финансиране на 

институциите.  

- Минимален брой ученици в група – 16; 

- Максимален брой ученици в група –  25. 

 

Броят на групите за ЦОУД и броят на учениците в тях се определя в началото на 

учебната година.  

В групите могат да бъдат включени ученици от различни класове от съответния 

етап на основното образование: от 1 до 4 клас или съответно от 5 до 7 клас. 

 

Обединено училище „Иван Вазов“  е средищно и защитено училище, то е 

единствено в населеното място; обучават се 4 ученика със СОП, 3 -ма от тях  са на 

целодневно обучение. 

ІІ. Очаквани резултати от изпълнението на Годишната училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден: 

• Повишаване  качеството на образование и повишаване степента на знания и 

компетентности у учениците в Обединено училище „Иван Вазов“; 

• Разширяване  на възможностите в училището за осигуряване на подкрепа за 

личностното и индивидуално развитие на всеки ученик; 

• Създаване  на условия за мотивиране на учениците за учене през целия 

живот; 

• Осигуряване  на условия за непрекъснато вътрешно развитие и 

усъвършенстване на ОбУ „Иван Вазов“ в отговор на обществените промени 

и потребности; 

• Гарантиране  на достъпа до образование, намаляване броя на необхванатите 

и отпадналите ученици и предотвратяване на ранното отпадане на учениците 

от училище; 

• Гарантиране  на ефективно партньорство и дефиниране на отговорностите на 

всички участници в образователния процес;  

• Създаване  на условия за прилагане на интегрирани политики за постигане 

целите на образованието.  

• Развитие на творческите способности на учениците и участие на учениците в 

различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, 

изложби и др. изяви. 

•  Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната 

организация на учебния ден. 

• 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. 

• Увеличен брой ученици, посещаващи полуинтернатните групи. 

 

ІІІ. Сформиране и организиране на групите за целодневна организация на 

учебния ден 

 

 Записване и отписване на учениците в ЦОУД. 
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• Записването на учениците в групите за ЦОУД става въз основа на заявления, 

подадени от родителите/ настойниците на учениците в срок до 31.08. 

• Записването се извършва в началото на учебната година, в началото на втория 

учебен срок или при преместване на ученик от друго училище. 

• Броят на записаните ученици в групата за ЦОУД се коригира ежемесечно само при 

записване или преместване на ученици в училището. 

• Отписването се извършва ежемесечно само при отпадане или преместване на 

ученици от училището. 

Отсъствия. 

• При отсъствие на ученик от часовете за самоподготовка, организиран отдих и 

физическа активност и заниманията по интереси учителят поставя отсъствие в 

дневника на групата.  

• Отсъствията от училище по уважителни причини са в следните случаи:  

-  по медицински причини – при представяне на медицински документ и 

след писмено потвърждение от родителя/представителя на 

детето/лицето, което полага грижи за детето;  

- поради наложително участие в друга дейност. 

• В случаите, в които ученикът има регистрирани повече от 20% отсъствия от 

общия броя часове в групата за ЦОУД, извън случаите на отсъствие по 

уважителни причини, учителят на групата подава информация до директора, с 

оглед предприемане на мерки за намаляване на безпричинните отсъствия. 

 

През учебната 2020/2021г. в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови се 

сформират 5  групи за целодневна организация на учебния ден. 

Класовете, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден са 

определени със Заповед  на директора на училището за утвърждаване на 

училищният план-прием.  

 

За ученици от начален етап целодневната организация се организира в 3 броя 

групи.  

В Първа група ще бъдат включени 20 ученици от I клас,  

В Втора група ще бъдат включени 20 ученици от II и   ученици от    IV клас  

В Трета група ще бъдат включени 20 ученици от III   и   ученици IV клас.  

 

За ученици от прогимназиален етап целодневната организация ще се организира 

в 2  броя групи 

.  

В Първа група/№4 са включени 3 ученици от V клас, 13 от VI клас и 2 ученик от VII 

клас.  

Във Втора група/№5 са включени 7 ученици от V клас, 13 от VII клас. 

 

Организиране  на групите за ученици от начален етап: Учебните часове от учебния 

план се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, 

по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се 
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провеждат съответно след обяд, режима на обучение в училище е едносменен) за 

всяка паралелка 

 

Продължителност на учебните часове по самоподготовка, занимания и 

интереси и организиран отдих и физическа активност 

Продължителността на учебните часове по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и заниманията по интереси в Обу „Иван Вазов“ село Пашови  се 

организират в съответствие с регламентираната продължителност на учебния час за 

всички видове подготовка и е по 35 минути за Първи и Втори клас , а за другите 

групи по 40 минути 

 

Група, включваща ученици от: Продължителност 

на учебния час: 

Регламентирано с: 

една или няколко паралелки от 

І и/или ІІ клас 

35 минути чл. 7, ал. 1, т. 1, Наредба № 10 за организа-

ция на дейностите в училищното образова-

ние 

една или няколко паралелки от 

ІII и/или ІV клас 

40 минути чл. 7, ал. 1, т.2 , Наредба № 10 за организа-

ция на дейностите в училищното образова-

ние 

различни класове от начален 

етап и са включени и ученици 

от І и/или ІІ клас  

35 минути чл. 21, ал. 2, Наредба № 10 за организация 

на дейностите в училищното образование 

една или няколко паралелки от 

V до VІІ клас 

45 минути чл. 7, ал. 1, т. 3, Наредба № 10 за организа-

ция на дейностите в училищното образова-

ние 

от V до VІІ клас, когато повече 

от 30 % от учениците от I до VII 

клас са включени в целодневна 

организация на учебния ден  

може да е 40 

минути 

чл.7, ал. 7, Наредба № 10 за организация на 

дейностите в училищното образование 

 

Продължителност на почивките между учебните часове по самоподготовка, 

занимания и интереси и организиран отдих и физическа активност  

Продължителността на часовете и почивките между часовете по самоподготовка, 

занимания и интереси и организиран отдих и физическа активност са част от дневното 

разписание на училището. Определят  се със заповед на директора. Почивките между 

учебните часове по самоподготовка, занимания и интереси и организиран отдих и 

физическа активност са по  график на провеждане на часовете по самоподготовка, 

занимания и интереси и организиран отдих и физическа активност, като се спазват 

изискванията, посочени в чл. 9 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование. 
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 След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците от 10 минути , а след 3-

тия час 20 минутна почивка.  

При  непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на 

самоподготовката, дейностите по интереси и отдих и физическа активност ще бъде 

намалена до 20 минути.  

 

ІV. Дневно и седмично разпределение на дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси 

 

❖ Седмичното разпределение на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих 

и физическа активност и заниманията по интереси за всички групи при целодневна 

организация, в които са включени ученици от начален етап, е: 

 

Брой часове по 
дни и дейности 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

2 2 2 2 2 

Самоподготовка 2 2 2 2 2 

Дейности по 
интереси 

2 2 2 2 2 

Дневното разпределение на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих 

и физическа активност и заниманията по интереси за групите, в които са включени 

ученици от прогимназиален етап, се определя от седмичното разписание, на 

паралелките като общият им брой е не по-малко от 6 учебни часа. 

 

❖ Седмично разпределение на броя на часовете по самоподготовка, по организиран 

отдих и физическа активност и занимания по интереси в  група за целодневна 

организация/ ГЦО-4 , в която са включени ученици от V , VІ клас  и  VІІ клас е 

 

Брой часове по 
дни и дейности 

Понеделн
ик 

Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

2 2 2 2 2 

Самоподготовка 2 2 2 2 2 

Дейности по 
интереси 

2 2 2 2 2 

 

❖ Седмично разпределение на броя на часовете по самоподготовка, по организиран 

отдих и физическа активност и занимания по интереси в  група за целодневна 

организация/ ГЦО-5 , в която са включени ученици от V и  VІІ клас е 

Брой часове по дни и 
дейности 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Организиран отдих и 2 2 2 2 2 
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Брой часове по дни и 
дейности 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

физическа активност 

Самоподготовка 2 2 2 2 2 

Дейности по интереси 2 2 2 2 2 

 

В прогимназиалния етап се допуска  промяна на броя на часовете за определени 

дни в зависимост от необходимото време за подготовка на ученици или за провеждане 

на други дейности. Не се допуска в ден от седмицата да не се провежда поне по един 

час от дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси. 

 

V. Организация и съдържание на дейностите по заниманията по интереси, по 

самоподготовка и по организиран отдих и физическа активност 

 

Организация и съдържание на дейности по заниманията по интереси 

 

❖ Заниманията по интереси при целодневната организация на учебния ден включват 

дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се 

организират съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование 

❖ При организирането и провеждането на дейностите по самоподготовка учителят на 

групата се съобразява с индивидуалните характеристики на децата по отношение на 

стила на възприемане и учене, темпото на работа, потребностите и интересите. 

❖ Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, 

техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са 

свързани с учебните предмети по училищния учебен план.  

❖ Съдържанието на дейностите по интереси по групи са определени в годишната 

училищна програма за целодневна организация на учебния ден като приложения 

към училищната програма за ЦОУД.– Първа група -  Приложение 1,Втора група -  

Приложение 2, Трета група -  Приложение 3,Четвърта група -  Приложение 4 и Пета  

група -  Приложение 5; 

 

Заниманията по интереси могат да са свързани с учебното съдържание по учебните 

предмети от училищния учебен план.  

В част от часовете по занимания по интереси ученици от групите за целодневна 

организация на учебния ден могат да участват и в дейности в рамките на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие, съгласно утвърден от директора 

график. 

В заниманията по интереси в групите за целодневна организация на учебния ден 

може да реализира гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 

Учителите, които провеждат заниманията по интереси 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). 

 

Организация и съдържание на дейностите по самоподготовка 
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В рамките на работното време, установено в трудовите им договори, учителите по 

учебните предмети и учителя на групата определят съвместно съдържанието на 

самоподготовката и учителите на групи за целодневно обучение се консултират с 

учителите по предмети за провеждане на часовете по самоподготовка.  

 В часовете по самоподготовка учителите по различни учебни предмети провеждат 

консултации на учениците, съгласно утвърден от директора график. Графикът за 

консултациите се утвърждава за всеки учебен срок и се съобразява със седмичното 

разписание. 

Дейностите, които се включват в часовете по самоподготовка, са пряко свързани с 

усвояването на компетентности, посочени в Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за 

общообразователна подготовка и учебните програми за задължителна подготовка по 

учебните предмети от І до VІІ клас. 

Дейностите по самоподготовка 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 класни и 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 си. 

 

Организация и съдържание на дейностите по организиран отдих и физическа 

активност 

Дейностите, които ще се включват в часовете по организиран отдих и физическа 

активност осигуряват физическа активност на учениците, включени в групите за 

целодневна организация на учебния ден. 

Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 

• организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на 

здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката; 

• организиране на обедното хранене на учениците. 

 

Часовете по организиран отдих и физическа активност не се провеждат в 

помещенията, в които се провеждат часовете по самоподготовка.  

При подходящи метеорологични условия дейностите по организиран отдих и 

физическа активност да се провеждат предимно на открито, като се използва спортната 

площадка, училищния двор и т.н. Използването на други помещения и база в 

училището ще става по определен график. 

В част от часовете по занимания по интереси ученици от групите за целодневна 

организация на учебния ден ще участват и в дейности в рамките на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие, съгласно утвърден от директора 

график. 

 

 

 


