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Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден е 

приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 13 от 13.09.2019 г. и е 

утвърдена със заповед № 69 от 24.09.2019 г. на директора на училището. 

 

 



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Годишната училищна програмата за целодневна организация на учебния ден е 

разработена на основание чл. 19 ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за 

организация на дейностите в училищното образование. 

Организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по 

самоггодготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по 

интереси са в съответствие със стратегията и спецификата на СУ „Св. св. Кирил и 

Методий" гр. Козлодуй. 

Програмата е съобразена с целите и дейностите, предвидени в Годишния план за 

дейността на училището, Програмата за превенция на ранното напускане на училище, 

Програмата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, 

Програмата за повишаване на образователните резултати на учениците. 

 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Да регламентира условията и реда за провеждане целодневна организация на 

образователния процес за учениците от І-VІІ клас в СУ „Кирил и Методий" гр. 

Козлодуй, с оглед подобряване качеството и повишаване степента на знания, 

умения и компетенции на учениците. 

2. Да допринесе за постигане на целите на Стратегията за развитие на училището. 

 

III. ЗАДАЧИ 

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

2. Да се стимулират любознателността и стремежът към знания на учениците, за 

правилно и трайно усвояване на учебния материал; 

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

свободното им време. 

4. Да се подпомага социализацията на учениците, чрез изграждане на умения за 

общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение. 

5. Да се развият у учениците чувства за толерантност и търпимост. 

6. Да се подобри интериорът в класните стаи и фоайетата, и да се популяризира 

дейността на групите по интереси в І-VІІ клас чрез участие в училищни и 

извънучилищни изяви и конкурси. 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Повишено качество на образователния процес; 

2. Развити умения за общуване, взаимопомощ и изява на деца от различни 

социални, етнически и културни общности; 

3. Изградени умения за самостоятелно учене. 

4. Развити творчески способности на учениците, изграден естетически вкус, 

интерес към спорта и изкуството, изяви в различни в състезания, конкурси, 

изложби и др. 

5. Засилен интерес от страна на ученици и родители към целодневната организация 

на учебния процес. 

 

 

 



V. СФОРМИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

В Средно училище „Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй се обучават 616 

ученици от I до VII клас, от които 325 ученици са включени в целодневна организация. 

За учебната 2019/2020 г. еа сформирани следните групи: 

І клас - 3 групи - 59 ученици 

ІІ клас - 2 групи - 49 ученици 

ІІІ клас - 4 сборни групи - 77 ученици 

ІV клас - 3 сборни групи - 65 ученици 

V клас - 1 сборна група - 27 ученици 

VІ клас - 1 сборна група - 27 ученици 

VІ клас - 1 сборна група - 21 ученици 

 

1. Броят на групите за целодневна организация на учебния ден и броят на 

учениците в тях се определя съобразно броя на подадените заявления от 

родителите до 1 септември, при следния норматив: 

 Минимален брой ученици в група - 16 за І-ІV клас и 18 за V-VII клас; 

 Максимален брой ученици в група - 25. 

При по-голям брой желаещи ученици, максималният брой ученици може да се 

увеличи с 10%. 

2. Записване и отписване на учениците в ЦОУД: 

 2.1. Записването на учениците в групите за целодневна организация /ГЦОУД/ 

става преди 1 септември след подадена молба от родител. 

2.2. По време на учебната година се удовлетворяват молби при наличие на 

свободни места. 

2.3. На учениците, които се подпомагат и хранят безплатно и имат обучителни 

трудности, се препоръчва посещаване на ГЦОУД; 

2.4. Отписването от ГЦОУД е допустимо, след подадена мотивирана молба от 

родител. 

2.5. Записването и отписването през учебната година се осъществява по следната 

процедура: 

• Родителят подава молба до директора 

• Директорът проверява обстоятелствата и изразява писмено становище 

върху молбата с дата считано откога влиза в сила решението 

• Учителят на групата се запознава срещу подпис с резолюцията и отразява 

информацията в дневника на групата 

• Техническият сътрудник уведомява родителите 

• Промените в групите се отразяват в информационната система на 

училището Админ Про от заместник-директора при актуализация на 

Списък-образец № 1. 

2.6. Учителят няма право да приема в групата ученици, които не фигурират в 

списъка на групата и за които няма разрешение за записване. 

2.6.1. Всеки случай на оставен ученик без уведомяване на учителя се съобщава 

незабавно на заместник-директора. 



VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО САМОПОДГОТОВКА, ПО 

ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И 

ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ И ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА 

1. При ЦОУД съгласно чл. 20, ал.1 от Наредба за организация на дейностите в 

училищното образование, задължителните учебни 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 при следния хорариум: 

1.1. За учениците от І-ІV клас хорариумът е следният: 

- обяд, организиран отдих и физическа активност - 2 часа; 

- самоподготовка - 2 часа; 

- занимания по интереси - 2 часа. 

1.2. За учениците от V-VІІ клас хорариумът е следният: 

- обяд, организиран отдих и физическа активност - 1 час; 

- самоподготовка - 3 часа; 

- занимания по интереси - 2 часа. 

2. Групи ЦЦО и брой на учениците в тях: 

2.1. Допустимо е формирането на сборни групи от два класа. 

2.2. ГЦОУД може да се разформирова в хода на учебната година, в случай, че в 

продължение на повече от 1 месец броят на учениците е под норматива за 

минимален брой ученици; 

3. Часовете в ГЦОУД са с продължителност на учебните часове в съответствие с 

чл.7, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в 

училищното образование, както следва: 

I и II клас - 35 минути  

ІІІ-VII клас - 40 минути 

4. Обучението в групите за целодневна организация (ГЦДО) в СУ „Св. св. Кирил и 

Методий" гр. Козлодуй се осъществява по следния график: 

 

ГЦДО I и ІІ клас  

След последен учебен час до 13:00 ч. –  

отдих, обяд и почивка 
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1 13:00 
00:35 

Самоподготовка 
13:35 00:15 

2 13:50 
00:35 

Самоподготовка 
14:25 00:15 

3 14:40 

00:35 

Дейности по 

интереси 

15:15 00:20 

4 15:30 

00:35 

Дейности по 

интереси 

16:05  

ГЦДО ІІI и ІV клас  

След последен учебен час до 13:30 ч. –  

отдих, обяд и почивка 
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1 13:30 
00:40 

Самоподготовка 
14:10 00:10 

2 14:20 
00:40 

Самоподготовка 
15:00 00:10 

3 15:10 

00:40 

Дейности по 

интереси 

15:50 00:10 

4 16:00 

00:40 

Дейности по 

интереси 

16:40  



 

ГЦДО V, VІ и VІІ клас  

След последен учебен час до 13:30 ч. –  

отдих, обяд и почивка 

час начало 
учебен 

час 
край междучасие 

1 13:30 
00:40 

Самоподготовка 
14:10 00:10 

2 14:20 
00:40 

Самоподготовка 
15:00 00:10 

3 15:10 
00:40 

Самоподготовка 
15:50 00:10 

4 16:00 
00:40 

Дейности по интереси 
16:40 00:10 

5 16:50 
00:40 

Дейности по интереси 
17:20  

 

5. Отсъствия в група за целодневна организация (ГЦОУД). 

5.1. Учениците могат да участват в клубове и състави, организирани от външни 

институции по време на дейностите по интереси след подадена молба от 

родителя, към която е приложен документ от институцията, която организира 

дейността. Молбата се резолира от директора. Учителят се запознава срещу 

подпис и отразява информацията в графа «бележки» на дневника. 

5.2. Всяко отсъствие на ученик от часовете по самоподготовка и занимания по 

интереси се отбелязва в дневника на групата. 

5.3. Отсъствията по уважителни причинисе извиняват в следните случаи: 

• По болест - въз основа на медицински документ, представен в 

медицинекиия кабинет и отразен в бележника за кореспонденция 

• По семейни причини - до 3 дни с разрешение на учителя, отразено в 

бележника за кореспонденция 

• До 7 дни с разрешение на директора 

• При участие в конкурси и състезания - по молба на родителя, написана 

в бележника за кореспонденция и изпратено писмо от клуба, в който 

ученикът членува. 

5.4. В случаите, в които ученикът има регистрирани повече от 20% безпричинни 

отсъствия в ГЦОУД от общия брой часове за 1 месец, учителят подава 

информация до директора, с оглед предприемане на мерки за намаляването 

им. 

 

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ В ГРУПИТЕ ЗА 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (ГЦОУД): 

1. Дейности по организиран отдих и физическа активност. 

1.1. Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 

• организиране и провеждане на отдиха и физическата активност на 

учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на 

преход към самоподготовката; 



• осигуряване време за обедното хранене на учениците; 

• наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на 

организирания отдих и физическата активност на учениците; 

• провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали 

затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и други за 

осъществяване на преход към самоподштовката; 

• спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците; 

• грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците 

1.2.  Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, 

различни от тези за дейностите по самоподготовка. 

1.3.  Чрез дейностите по организиран отдих и физическа активност се цели 

разтоварване на учениците от умственото напрежение и осъществяване на 

плавен преход към дейностите по самоподготовка. 

1.4.  Дейностите се провеждат в училищния стол, физкултурния салон, 

библиотеката, мултимедийния кабинет, игротеката, спортните площадки, 

училищния двор и кътовете за отдих. 

1.5.  В часовете по организиран отдих и физическа активност учениците могат да 

участват в следните дейности за обща подкрепа: 

 срещи и дейности в библиотеката 

 игрови ситуации и казуси, насочени към превенция на насилието 

2. Дейности по самоподготовка. 

2.1. Самоподготовките на учениците имат за цел да допринасят за правилното 

и трайно усвояване на учебния материал, да съдействат за формиране на 

навици за самостоятелно учене с разбиране и да се стимулира 

любознателността и стремежът към знание. Самоподготовките се провеждат 

в класните стаи и кабинетите. Те включват: 

- осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час; 

- стремеж към самостоятелно преодоляване на учебните трудности; 

- изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с подготовка по 

общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от 

учителя на групата; 

- подготовка за контролни работи; 

- избор и прилагане на подходящи и ефективни методи, средства и материали при 

организирането и провеждането на самоподштовката на учениците; 

- допълнителни консултации с учители по различни учебни предмети. 

2.2. Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и 

съвместно определят съдържанието на самоподготовката. 

2.3. Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение като 

акцентът се поставя не върху повторение на преподаването, а създаване на 

спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и подобряване на 

уменията и увереността им за самостоятелна работа. За да се постигне това е 

необходимо да се спазват следните основни моменти: 

- да не се избързва с помощта; 

- да се помага само толкова, колкото е нужно, за да насочи ученикт към по-

нататъшна самостоятелна работа; 

- помощта трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена с 



неговите индивидуални качества. 

2.4. В часовете за самоподготовка се осъществяват следните дейности за обща 

подкрепа: 

- екипна работа между учителите и др. педагогически специалисти за 

организиране на диференцирана работа, интерактивни форми на 

организация на урока, проектно-базирано обучение 

- допълнително обучение по учебни предмети 

- допълнителни консултации по учебни предмети 

- диференцирана работа за превенция на обучителни затруднения 

3. Дейности по занимания по интереси. 

3.1.  Дейности по занимания по интереси имат за цел, чрез разнообразен 

набор от достъпни и забавни дейности да предотвратят преумората, да 

развиват и обогатяват творческото мислене. Дейностите по интереси се 

организират с цел мотивиране на учениците и родителите за включване на 

целодневната организация. В ГЦОУД се прилагат иновативни 

педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в 

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

учениците, паметта и въображението. 

3.2.  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. 

3.3.  В случаите, когато има заявени различни желания от учениците, от 

различни ГЦОУД, могат да се провеждат в сборни групи занимания по 

интереси. 

3.4.  Дейностите по занимания по интереси включват: 

• Работа с книгата 

• Наука 

• История и традиции 

• Музика 

• Танци 

• Театър 

• Приложни дейности 

• Изобразително изкуствао 

• ИТ 

• Спорт 

• Излет и игри 

3.5. 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. 

3.6. В часовете за дейности по интереси могат да се осъществяват следните 

дейности за обща подкрепа: 

срещи с представители на различни професии и дейности за кариерно 

ориентиране 

- здравни беседи и инициативи, насочени към повишаване на здравната 

култура на учениците 

- дейности, насочени към превенция на насилието и преодоляване на 



проблемно поведение 

3.7. В часовете по интереси може да се провежда и допълнителния час за 

спортни дейности (модул ФВС). 

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

1. Учениците, записани в ГЦОУД посещават редовно занятията и спазват дневния 

режим. 

2. Учениците спазват правилника за вътрешния ред на СУ „Св. св. Кирил и 

Методий" гр. Козлодуй. 

3. Учениците, записани в извънкласни дейности, организирани от външни 

институции, напускат групата след часовете за самоподготовка. Взимат се от 

родител или представител на институцията организатор по време на 

междучасието. 

4. Учениците от II, III и IV клас напускат сами училигцната сграда след 

приключване на учебните часове в ГЦОУД, с разрешение на родителя, 

отбелязано в бележника за кореспонденция; 

5. Учениците напускат сградата на училището, след приключване на часовете в 

ГЦОУД. 

 

IX. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА В ГЦОУД 

• Целодневната организация в начален етап е възложена на учители, които 

провеждат всички дейности в групата, която им е поверена, 

• В групите от прогимназиален етап дейностите за организиран отдих и спорт, 

самоподготовка и дейности по интереси са възложени на учители, които 

преподават във випуска. 

• В рамките на работното време, установено в трудовите им договори, учителите 

по учебния предмет, преподаващи във випуска (ако групата е сборна) и учителя 

на групата определят съвместно съдържанието на самоподготовката. 

• В часовете по самоподготовка учителите по различни учебни предмети 

провеждат консултации с учениците по график, утвърден от директора. Графикът 

се утвърждава за всеки срок. 

• Дейностите по интереси се планират ежеседмично съвместно от учителите, 

преподаващи във випуска, като се съобразяват с интересите на учениците и 

предстоящи училищни дейности. 

• Седмичните планове се съхраняват в класьор към дневника на групата. 

• Учителите на групи в начален етап и учителите от прогимназиален етап, на които 

са възложени часовете за организиран отдих водят дневници на групите в 

съответствие с изискванията за водене на училищната документация. 

• Учителите на групи разработват програма за развитие на групата, съобразена с 

плана на класния ръководител и училищните програми. 

• При провеждане на дейностите от целодневната организация, учителят опазва 

здравето и живота на учениците и съблюдава спазването на здравно - хигиенните 

норми и изисквания във времето, в което е с учениците. 

• С оглед повишаване на ефективността на самоподготовката учителят поддържа 

добра комуникация с останалите учители, непрекъснат обмен на информация и 

еднакви педагогически изисквания, обсъжда с колеги индивидуалните 



постижения и затруднения на учениците. 

•  Учителят осъществява комуникация с родителите и ги информира за 

индивидуалното развитие и напредъка на учениците. 

• Извършва вътрешно оценяване на ефективността на самоподготовката на 

учениците и на техния напредък; 

• Участват в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата 

в група за целодневна организация на учебния ден. 

 

X. СЪТРУДНИЧЕСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ И КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

• С цел мотивацията на учениците в групи за ЦОУД класните ръководители и 

учителите участват в организираните дейности: посещения в библиотека, 

природни и културни обекти, спортни мероприятия и др. изяви. 

•  Класните ръководители съдействат за осъществяването на контакт с родителите 

и информирането им за постиженията в учебния процес и поведението на 

учениците в групата за ЦОУД. 

 


