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             Годишната учена програма за целодневна организация на учебния ден в IV ОУ 

„Иван Вазов“ е изготвена в съответствие на изискванията на Наредба №10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  

І. Кратко представяне на Годишната учебна програма за целодневна организация 

на учебния ден.  

Годишната учебна  програма за целодневна организация на учебния ден  включва: 

Организацията, разпределението и съдържанието на дейностите за самоподготовка, 

организиран отдих и физическа активност и за заниманията по интереси.  

Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.  

Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна и се осъществява при 

условията и по реда на тази наредба. Учебните часовете в начален етап са с 

продължителност, както следва. 

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

- четиридесет минути – в III – IV клас; 

При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час 

може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.  

Директорът може да намалява и продължителността на часовете за самоподготовка, 

занимания по интереси и дейностите по отдих и физическа активност при целодневна 

организация на учебния ден.  

 

               Прилагането на Годишната учебна  програма за целодневна организация 

на учебния ден е насочено към:  

 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; 

 Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за 

провеждане на часовете за дейности по интереси; 

 Попълване на училищна документация; 

 Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и 

др.; 

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

настоятелство; 

 Организиране и участие на консултации с ученици; 

 Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, 

свързана с образователно-възпитателния процес; 

 Оказване на методическа помощ и консултации на новоназначени учители на 

ГЦОУД; 

 Участие в регламентирани седмични/месечни общо училищни мероприятия; 

 Участие в разработването на индивидуални образователни програми; 

 Насърчаване на постиженията на учениците; 

 Координиране обмяната на добри практики между учителите на ГЦОУД. 

 Постигането на целите, посочени в Стратегията за развитие на IV ОУ „Иван Вазов“  

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

училището 

 Учителите провеждат дейностите в ГЦОУД съгласно длъжностната си характеристика. 

  

            II. Аспекти на работата на педагозите в ГЦОУД: 

 Прилагане на подходите за индивидуализация и диференциация, съобразен с 

модела на организиране и състава на групите за ЦОУД, с цел осигуряване по-добро 

съответствие с потребностите, способностите и интересите им; 

  Работи се в условията на интегративност и интерактивност;  

  Непрекъснато обновяване и създаване на ангажираща, стимулираща и 

приобщаваща учебна среда;  

  Координиране на дейности със заинтересованите страни: семейството, 

обществените институции, неправителствени организации и др.  



 Регулярно планиране, целеполагане и оценка. Аспекти на работа на педагозите и 

изпълнение на трудовите задължения:  

  Изпълняват нормата на задължителна преподавателска заетост;  

  Консултират ученици, осъществяват допълнителна работа 

  изпълняват други дейности, насочени към постигане целите на целодневната 

организация в училището и повишаване на качеството на образование. 

 

          Годишната учебна програма за целодневна организация на учебния ден е 

съобразена 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.  

 План за превенция и за действия при наличие на заразени с Covid-19. 

В IV ОУ „Иван Вазов“, гр. Монтана 174 ученици са включени в целодневна 

организация на учебния ден.  

 В целодневно обучение участват ученици в дневна форма на обучение и 

организацията включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, 

дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания 

по интереси. 

Целодневната организация на учебния ден предоставя допълнителни условия за 

взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес, за 

екипна работа, с цел развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна 

личностна реализация и подкрепа за личностното развитие. Училището осигурява 

целодневната организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от 

I-IV клас. 

В срок до 15 септември педагогическият съвет на училището приема и 

директорът утвърждава седмичния и дневния брой часове за групите за всяка от 

дейностите от целодневната организация на учебния ден и съчетаването им в 

седмичното разписание с учебните часове от училищния учебен план.  

 Ученик, включен в целодневна организация на учебния ден може да не участва 

в една или две от дейностите в определени дни като за това родителят заявява 

мотивирано писмено желанието си в Заявлението, подадено по чл. 18, ал. 4.  

Дейностите в групите за целодневна организация на обучението се провеждат в 

самостоятелен блок в обратната смяна на учебните часове от училищния учебен план 

Броят и последователността на часовете по самоподготовка, по организиран 

отдих и физическа активност и за занимания по интереси се определят дневно и 

съобразно възрастовите особености на учениците. 

Учителите в целодневната организация  на учебния ден,  следят за движението и 

присъствието на учениците и носят отговорност за опазване живота и здравето им по 

време на занятията.  

Разпределението на броя на часовете за дейностите по чл. 17, ал. 1 може да се 

променя веднъж седмично след установена потребност на учениците от групата за 

целодневна организация на учебния ден за подготовка на контролни работи, за участие 

в състезание, олимпиада, междуинституционална или друга изява на учениците. В 

случаите на промяна е допустимо преразпределение на учениците в групи съобразно 

техните интереси и потребности. Промените се правят с разрешение на директора на 

училището по инициатива на екипа, работещ с учениците. 

 

          III. Организация и съдържание на дейностите за занимания по интереси, 

самоподготовка и организиран отдих и физическа активност. 

Когато даден ученик е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, родителите 

представят документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му. 

 

 



III.1. Дейностите в заниманията по интереси в IV ОУ „Иван Вазов“  включват: 

- Дейности за стимулиране развитието на личностни качества,  способностите и 

компетентностите на децата и учениците, социални и творчески умения, за изява на 

дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, 

гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за работа в 

екип. 

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

учебните предмети от училищния учебен план.  

- Дейности свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и изяви 

по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно 

равнище. 

- Реализация на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.  

- Интегриране на ключови компетентности, възпитание в ценности, насърчаване на 

иновациите и креативното мислене на учениците. 

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности 

на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и 

технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. 

 

Заниманията по интереси могат да се провеждат под формата на: 

- учебни часове и изяви на учениците; 

- посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични 

и стопански организации и други. 

 

Времето за провеждане на заниманията може да бъде: 

- извън часовете по учебен план; 

- по време на целодневната организация на учебния ден, извън дейностите по 

самоподготовка, с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси. 

 

Места на провеждане на заниманията по интереси: училището, библиотеката, музеи,   

читалища, бази на други външни организации и институции. 

 

Приоритетни и тематични направления: 

- „Изкуства и култура“; 

- „Eкологично образование и здравословен начин на живот“; 

- „Наука“; 

- „Математика“; 

- „Народно творчество и традиции“; 

- „Гражданско образование“. 

- „Спорт“ 

 

III.2. 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 следобедните часове или за 

активна почивка в края на деня; 

- организиране на обедното хранене на учениците; 

- наблюдение на взаимоотношенията между учениците и насърчаване на 

взаимното разбиране, зачитане и уважение, прояви на толерантност; 

- общуване с учениците за стимулиране на способностите им, за решаване на 

проблеми, затруднения и конфликти; 

- разговори с учениците за преодоляване на затруднения в усвояването на 

учебното съдържание; 

- наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания 

отдих и физическа 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 

самоподготовката;  

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



- грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците. 

Дейностите по организиран отдих и физическа активност е необходимо да бъдат 

съобразени с мерките за организиране и провеждането на работния процес в условията на 

Пандемия от COVID – 19 (Инструктаж). Часовете за организиран отдих и физическа 

активност не се провеждат в помещенията, в които се провеждат часовете по 

самоподготовка. При подходящи метеорологични условия тези дейности се провеждат 

предимно на открито, като се използват спортните площадки и училищния двор. 

III.3. Дейностите по самоподготовка на учениците включват:  

- ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час, за 

преодоляване на затруднения в усвояването на учебното съдържание;  

- 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; 7 

- консултации с учители по различни учебни предмети. (2) Консултациите по ал. 

1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 ЗПУО. (3) 

Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно 

определят съдържанието на самоподготовката; 

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

с усвояването на компетентности. 

- За провеждане на часовете за самоподготовка учениците от групите може да се 

преразпределят с цел осигуряване на по-добро съответствие с потребностите, 

способностите и интересите им.   

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. 

 IV. Очаквани резултати от изпълнението на Годишната учебна програма за 

целодневна организация на учебния ден: 

 повишаване качеството на образование в IV ОУ „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;   

  намаляване броя на необхванатите и отпадналите ученици и предотвратяване на 

ранното отпадане на учениците от училище;  

V. Сформиране и организиране на групите за целодневна организация на учебния 

ден в IV ОУ „Иван Вазов“ през учебната 2020/2021 г. 

- Първа група: 23 ученици от 1 
,,а”

 клас 

- Втора група: 22  ученици от 1 
,,б”

 клас.  

- Трета група: 17  ученици от 2 
,,а”

 клас 

- Четвърта група: 17 ученици от 2 
„б“

 класове  

- Пета група: 23 ученици от 2 
„в“

 класове 

- Шеста група: 24 ученици от 3 
„а, в“

 клас 

- Седма група: 25 ученици от 3 
„б,в“ 

класове   

- Осма група: 23 ученици от 4 клас. 

VI. Продължителност на учебните часове по самоподготовка, занимания по 

интереси и организиран отдих и физическа активност 

Продължителността на учебните часове за самоподготовка, за организиран отдих и 

физическа активност и за заниманията по интереси се организират в съответствие с 

регламентираната продължителност на учебния час за всички видове подготовка и е: 

 

 

 

 



Група, включваща 

ученици от: 

Продължителност 

на учебния час 

Регламентирано с 

I и II класове 35 минути Чл. 7, ал.1, т.1,  Наредба №10 за организация 

на дейностите в училищното образование  

III и IV класове 40 минути  Чл. 7, ал.1, т.2,  Наредба №10 за организация 

на дейностите в училищното образование 

След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Почивките между учебните 

часове за самоподготовка, занимания по интереси и за организиран отдих и физическа 

активност са както следва: 

 

Групите от  II класове – I ва смяна: 

Дейности Продължителност 

Занимания по интереси 08.20 – 08.55 

Почивка 08.55 – 09.05 

Самоподготовка 09.05 – 09.40 

Почивка 09.40 – 10.00 

Самоподготовка 10.00 – 10.35 

Почивка 10.35 – 10.45 

Занимания по интереси 10.45 – 11.20 

Почивка 11.20 – 11.30 

Организиран отдих и физическа активност 11.30 – 12.05 

Почивка 12.05 – 12.15 

Обяд по график. Организиран отдих и физическа 

активност.  

12.15 – 12.50 

 

 

Групите от I, II класове – II  смяна: 

Дейности Продължителност 

Обяд по график. Организиран отдих и физическа 

активност.  

12.05 – 12.40 

Почивка 12.40 – 12.50 

Организиран отдих и физическа активност 12.50 – 13.25 

Почивка 13.25 – 13.35 

Самоподготовка 13.35 – 14.10 

Почивка 14.10 – 14.20 

Самоподготовка 14.20 – 14.55 

Почивка 14.55 – 15.15 

Занимания по интереси 15.15 – 15.50 

Почивка 15.50 – 16.00 

Занимания по интереси 16.00 – 16.35 

 

Групите от  III, IV класове – I-ва смяна: 

Дейности Продължителност 

Занимания по интереси 07.30 – 08.10 

Почивка 08.10 – 08.20 

Самоподготовка 08.20 – 09.00 

Почивка 09.00 – 09.10 

Самоподготовка 09.10 – 09.50 

Почивка 09.50 – 10.10 

Занимания по интереси 10.10 – 10.50 

Почивка 10.50 – 11.00 

Организиран отдих и физическа активност 11.00 – 11.40 

Почивка 11.40 – 11.50 

Организиран отдих и физическа активност. Обяд 11.50 – 12.30 

 



Групите от  III, IV класове – II смяна: 

Дейности Продължителност 

Обяд по график. Организиран отдих и физическа 

активност 

12.30 – 13.10 

Почивка 13.10 – 13.20 

Организиран отдих и физическа активност.  13.20 – 14.00 

Почивка 14.00 – 14.10 

Самоподготовка 14.10 – 14.50 

Почивка 14.50 – 15.10 

Самоподготовка 15.10 – 15.50 

Почивка 15.50 – 16.00 

Занимания по интереси 16.00 – 16.40 

Почивка 16.40 – 16.50 

Занимания по интереси 16.50 – 17.30 

 

Продължителността на часовете и почивките между часовете за самоподготовка, 

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

дневното разписание на училището и се определя със заповед на директора, вписва се в 

Правилника за дейността училището.  

 

VII. Дневно и седмично разпределение на дейностите за самоподготовка, за 

организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси 

Седмичното разпределение на дейностите за самоподготовка, за 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 

Занимания по 

интереси 

 

2 2 2 2 2 

 

VIII. Oбедното хранене на учениците от начален етап се организира според 

графика. 

 

Малка сграда – класни стаи 
 

Група ЦДО Час 

1 „а“ 12,10 - 12,40 

1 „б“ 12,10 - 12,40 

 Дезинфекция  12,40 - 12,50 

 

 

   I  смяна ЦДО  

 

Група ЦДО Час 

2 „в“ 12,00 - 12,30 

 Дезинфекция  12,50 - 13,30 

 

 

   II    смяна ЦДО  



 

Група ЦДО Час 

2 „в“ 12,00 - 12,30 

 Дезинфекция  12,50 - 13,30 

 

 

Голяма сграда – столова 
I  смяна ЦДО  

 

Група ЦДО Час 

2 „а“  и  2 „б“   11,00 - 11,25 

Дезинфекция 11,25 - 11,30 

3 „а“, „б“ 11,30 – 11,55 

 Дезинфекция  11,55 -  12,00 

3 „б“, „в“ 12,00 – 12,25 

 Дезинфекция  12,25-  12,30 

4 „а“, „б“,  „ в“ 12,30 – 12,55 

 Дезинфекция  12,55 -  13,30 

 

Голяма сграда – столова 
II  смяна ЦДО  

 

Група ЦДО 

 

Час 

2 „а“  и  2 „б“   12,10 - 12,35 

Дезинфекция 12,35 - 12,40 

3 „а“, „б“ 12,40 – 13,05 

 Дезинфекция  13,05 - 13,10 

3 „б“, „в“ 13,10 - 13,35 

4 „а“, „б“,  „ в“ 13,35 – 14,00 

 Дезинфекция  14,00 – 14,30 

 


