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1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ 

  Училищната програма за целодневна организация на учебния  ден  за 

учениците от І – VII клас в III ОУ „Д-р Петър Берон“ е разработена в съответствие със 

Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба за организация на 

дейностите в училищното образование от 01.09.2016 г., стратегията и спецификата на 

училището. 

Годишната програма включва организирането, разпределението и съдържанието 

на дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.   

 

 

2.ЦЕЛИ: 

 

 2.1.ГЛАВНА ЦЕЛ:             

Целта на годишната  програмата е да се конкретизират условията и редът за 

провеждане на целодневна организация на учебния ден  на учениците от I – VII клас в 

III ОУ „Д-р Петър Берон“–гр. Монтана, включваща пълния образователен цикъл 

/задължителна подготовка, задължителни учебни часове, факултативни учебни часове, 

организиран отдих и физическа активност, занимания по интереси/ с оглед подобряване  

качеството на образованието и постигане на общодостъпно  базисно знание, основано 

на принципите по спазване правата на ученика; индивидуален подход при планиране на 

дейностите с акцент върху способностите,компетентностите и силните страни на 

ученика; комплексно въздействие на планираните дейности;  екипност при изпълнение 

на програмата; поетапност на планираните дейности; приемственост и системност на 

планираните дейности; справедливост, толерантност и перспективност.     

 

  2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  

 

 Повишаване качеството на образователно- възпитателния процес при 

зачитане интересите, съобразно възможностите, потребностите и 

възрастови особености на учениците 

  Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и 

ограничаване рисковете за отпадане  от училище поради затруднения в 

усвояването на учебното съдържание;  

  Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на 

заинтересованите страни;  

 Създаване на предпоставки за общуване и опазване на децата от 

различни социални, етнически и културни общности чрез специално 

подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния 

ден;  

  Уважение към индивидуалните различия на децата – стил на 

възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и 

интереси.  

 

 

3. ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:  

 

3.1. Проучване и анализиране на потребностите и интересите за участие в групи за 

целодневна организация на учебния ден / ГЦОУД/ на всички ученици от І -IV клас чрез 

провеждане на родителски срещи и консултации;  
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3.2. Осигуряване на подходящи помещения, съобразно броя на учениците в групата, на 

седмичното разписание и вида на заниманията; 

3.3. Провеждане процедури по ЗОП за осигуряване  на обедно хранене;  

3.4. Организиране заседание на педагогическия съвет на училището за обсъждане 

дейността на  групата за целодневна организация на учебния ден, приемане на годишна 

училищна  програма за целодневна организация на учебния ден.  

3.5 Спазване на изискванията на нормативната уредба на МОН за функциониране на 

ГЦОУД за учениците от І- IV клас.  

 финансова и материална обезпеченост на училището;  

 наличие на санитарно – хигиенни условия; 

 осигурени безопасни условия;  

 заявено желание на родителите. 

3.6. Заповед на директора за определяне на ръководителите на ГЦОУД.  

3.7. Осъществяване на педагогически контрол – извършване на мониторинг и контрол 

по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в 

часовете и резултатите на учениците в ГЦОУД;  

3.8. Осъществяване на административен контрол – извършване на мониторинг и 

контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация - вписване 

на учебния материал от възпитателя в дневника на групата, спазване на графика за 

вземане на часовете в групата;  

3.9. Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на ръководителя на 

ГЦОУД.  

 

 

4.ЗАДАЧИ: 

 

 4.1. 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; 

 4.2. Допринасяне за правилното усвояване на учебния материал; 

 4.3. Формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране;  

 4.4.Стимулиране на цялостното развитие на учениците за успешна социална 

интеграция и професионална реализация; 

 4.5. Провокиране интереса на децата в области, различни от учебното съдържание ;  

 4.6. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на 

учениците; 

 4.7. Удовлетворяване потребностите на учениците от активна дейност, изява,общуване 

и творчество.   

 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГЦОУД В УЧИЛИЩЕТО 

 

5.1. 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. 

5.2. При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 18, ал. 

4 ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва в една 

или две от дейностите по чл. 17, ал. 1 в определени дни; 
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5.3. 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; 

 Дейностите по ал. 1 се разпределят от 2 до 6 часа дневно и включват най-малко 

две дейности от целодневната организация на учебния ден 

 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 за класна и/или 

контролна работа, за участие в състезание, олимпиада, междуинституционална 

или друга изява на учениците 

 В случаите на промяна по ал. 3 е допустимо преразпределение на учениците в 

групи съобразно техните потребности и интереси 

 Промените по ал. 3 се правят с разрешение на директора на училището по 

инициатива от екипа, работещ с учениците, като се създава организация 

определеният по чл. 19, ал. 1 седмичен брой часове по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и за занимания по интереси да се 

изпълни в рамките на един месец; 

5.4. За всяка група може да бъде определен различен седмичен и дневен брой часове за 

дейностите по чл. 17, ал. 1 и различен вариант на съчетаване с учебните часове от 

училищния учебен план; 

5.5. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка група 

 Целодневната организация на учебния  ден в III ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Монтана 

през учебната 2022/2023 г. обхваща учениците от І - VII клас в девет групи. 

 При  целодневна организация на учебния ден 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 или преди обяд 

 Дейностите  в ГЦОУД се разпределят дневно както следва:  организиран отдих и 

физическа активност – 2 часа; самоподготовка – 2 часа; занимания по интереси – 

2 часа 

 При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните учебни 

часове се провеждат до обяд, а самоподготовката, заниманията по интереси, 

организиран отдих и физическа активност се провеждат след обяд, в последните 

два последни часа не се провежда самоподготовка 

 При целодневна организация на учебния ден се осигурява не по-малко от 15 до 

30 мин за обедно хранене на учениците и 30 мин за организиран отдих и 

физическа активност преди началото на учебните занятия след обяд 

 При изготвяне на седмичното разписание на дейностите в групите може да се 

предвиди време за почивка между дейностите по самоподготовка, занимания по 

интереси и организиран отдих и физ. активност. 

5.6. Продължителност на часовете за всяка една от групите: 

 Дейностите  в групите се провеждат с еднаква продължителност със 

задължителните учебни часове за съответния клас- I- II клас – 35 мин.; III - IV 

клас – 40 мин. /присъствена форма на обучение/ 

 Дейностите  в групите се провеждат с еднаква продължителност със 

задължителните учебни часове за съответния клас- I - II клас – 20 мин.; III - IV 

клас – 20 мин.; /ОРЕС/ 
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5.7. Дневен режим за всяка група в училището. 

 

 

 

ПЪРВИ КЛАС 

ПРИСЪСТВЕНО ОРЕС ПО ГРАФИК ОРЕС 

1 12.35 – 13.10 1 13.30 – 13.50 1 13.30 – 13.50 

2 13.30 – 14.05 2 14.00 – 14.20 2 14.00 – 14.20 

3 14.15 – 14.50 3 14.30 – 14.50 3 14.30 – 14.50 

4 15.00 – 15.35 4 15.10 – 15.30 4 15.10 – 15.30 

5 15.45 – 16.20 5 15.40 – 16.00 5 15.40 – 16.00 

6 16.30 – 17.05 6 16.10 – 16.30 6 16.10 – 16.30 

 

 

 

ВТОРИ КЛАС 

ПРИСЪСТВЕНО ОРЕС ПО ГРАФИК 
ОРЕС 

I смяна II смяна I смяна II смяна 

1 08.30 – 09.05 1 12.35 – 13.10 1 09.00 – 09.20 1 13.30 – 13.50 1 13.30 – 13.50 

2 09.15 – 09.50 2 13.30 – 14.05 2 09.30 – 09.50 2 14.00 – 14.20 2 14.00 – 14.20 

3 10.10 – 10.45 3 14.15 – 14.50 3 10.00 – 10.20 3 14.30 – 14.50 3 14.30 – 14.50 

4 10.55 – 11.30 4 15.00 – 15.35 4 10.40 – 11.00 4 15.10 – 15.30 4 15.10 – 15.30 

5 11.40 – 12.15 5 15.45 – 16.20 5 11.10 – 11.30 5 15.40 – 16.00 5 15.40 – 16.00 

6 12.25 – 13.00 6 16.30 – 17.05 6 11.40 – 12.00 6 16.10 – 16.30 6 16.10 – 16.30 

 

 

 

 

ТРЕТИ / ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

ПРИСЪСТВЕНО ОРЕС ПО ГРАФИК 
ОРЕС 

I смяна II смяна I смяна II смяна 

1 08.00 – 08.40 1 12.30 – 13.10 1 09.00 – 09.20 1 13.30 – 13.50 1 13.30 – 13.50 

2 08.50 – 09.30 2 13.30 – 14.10 2 09.30 – 09.50 2 14.00 – 14.20 2 14.00 – 14.20 

3 09.50 – 10.30 3 14.20 – 15.00 3 10.00 – 10.20 3 14.30 – 14.50 3 14.30 – 14.50 

4 10.40 – 11.20 4 15.10 – 15.50 4 10.40 – 11.00 4 15.10 – 15.30 4 15.10 – 15.30 

5 11.30 – 12.10 5 16.00 – 16.40 5 11.10 – 11.30 5 15.40 – 16.00 5 15.40 – 16.00 

6 12.20 – 13.00 6 16.50 – 17.30 6 11.40 – 12.00 6 16.10 – 16.30 6 16.10 – 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ 

НА ГЦОУД  І- ІV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА 

 

ПЪРВИ КЛАС 

ПРИСЪСТВЕНО ОРЕС ПО ГРАФИК ОРЕС 

1 ООФА* 1 Самоподготовка  1 Самоподготовка 

2 Самоподготовка 2 Самоподготовка 2 Самоподготовка 

3 Самоподготовка 3 ЗИ 3 ЗИ 

4 ЗИ ** 4 ЗИ 4 ЗИ 

5 ЗИ ** 5 ООФА 5 ООФА 

6 ООФА * 6 ООФА 6 ООФА 

 

Легенда:  

*Организиран отдих и физическа активност 

**Занимания по интереси 
 

 

ВТОРИ КЛАС 

ПРИСЪСТВЕНО ОРЕС ПО ГРАФИК 
ОРЕС 

I смяна II смяна I смяна II смяна 

1 Самоподготовка  1 ООФА* 1 Самоподготовка  1 Самоподготовка  1 Самоподготовка  

2 Самоподготовка 2 Самоподготовка 2 Самоподготовка 2 Самоподготовка 2 Самоподготовка 

3 ЗИ 3 Самоподготовка 3 ЗИ 3 ЗИ 3 ЗИ 

4 ЗИ 4 ЗИ ** 4 ЗИ 4 ЗИ 4 ЗИ 

5 ООФА 5 ЗИ ** 5 ООФА 5 ООФА 5 ООФА 

6 ООФА 6 ООФА * 6 ООФА 6 ООФА 6 ООФА 

 

 

ТРЕТИ / ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

ПРИСЪСТВЕНО ОРЕС ПО ГРАФИК 
ОРЕС 

I смяна II смяна I смяна II смяна 

1 Самоподготовка  1 ООФА* 1 Самоподготовка  1 Самоподготовка  1 Самоподготовка  

2 Самоподготовка 2 Самоподготовка 2 Самоподготовка 2 Самоподготовка 2 Самоподготовка 

3 ЗИ 3 Самоподготовка 3 ЗИ 3 ЗИ 3 ЗИ 

4 ЗИ 4 ЗИ ** 4 ЗИ 4 ЗИ 4 ЗИ 

5 ООФА 5 ЗИ ** 5 ООФА 5 ООФА 5 ООФА 

6 ООФА 6 ООФА * 6 ООФА 6 ООФА 6 ООФА 

 

 

 

Легенда:  

*Организиран отдих и физическа активност 

**Занимания по интереси 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В УСЛОВИЯ НА КОВИД-19 
 

6.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВИРУСА 

 Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) е задължително за 

всички в общите закрити части на учебната сграда; 

 Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание; 

 Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители; 

 Миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, 

преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне; 

 Използване на дезинфектант за ръце; 

 

6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 Регулирано влизане и излизане в сградата на училището, без струпване на входа 

и при спазване на дистанция, както следва: 

 I а, б,  II  а,б, в  кл.  ГЦОУД – малка сграда, заден вход; 

  III а, б, в, IV а, б, в,  кл. ГЦОУД   – голяма сграда, вход до физкултурния 

салон  

 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни или мобилни 

средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по 

предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ; 

 Организация на движението в коридорите и по стълбите: 

 Разделяне на потоците на движението с ограничителни линии и стрелки, 

обозначени по коридорите и стълбите.  

 Използване само на стълбите към съответния вход 

 Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно 

провеждане на часовете на организирания отдих и физическа активност на 

открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в 

училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във 

физкултурния салон се провеждат часовете само на една група; 

 Провеждане на ежедневни разговори /беседи / за правилата, личната 

отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-

19, съобразени с възрастовите особености на учениците. 

 

6.3. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19 В 

УЧИЛИЩЕ 

 

 При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, 

гадене, повръщане, диария и др.): 

 Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай 

помещение. 

 На ученика се поставя маска. 

 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се 

изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите 

превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен 

транспорт при възможност). 

 На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да 

следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със 

семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на 

здравословното му състояние и последващи действия съобразно 
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конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов 

коронавирус. 

 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна 

дезинфекция веднага.  

 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само 

срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и 

това е допустимо 

 При наличие на един или повече симптоми при възрастен: 

 Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска. 

 При възможност използва личен транспорт за придвижване.  

 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието 

му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се 

направи тест. 

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с 

контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на 

РЗИ. 

 Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с 

лицето. 

 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна 

дезинфекция. 

 Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска 

бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо 

 В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR се спазват 

задължителните мерки определени в Училищния план за организация на 

дейностите в Трето основно училище „Д-р Петър Берон“ в условията на Ковид-

19 

 При превключване  на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) се 

следва алгоритъма заложен в Училищния план за организация на дейностите в 

условията на Ковид-19 

 

 

7. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

НА ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

 

7.1. Педагогически изисквания при провеждане на организиран отдих и физическа 

активност 

Провеждат  се в помещения в училищната сграда, в които не се провеждат учебни 

часове, на открито, на спортната площадка или физкултурния салон. 

 

Ключови акценти: 

 Организиране на обедното хранене на учениците в условия на Ковид – 19; 

 

Примерен график за обедно хранене при първа смяна на училището 

 

Група 
Понеделник 

от ....до...ч. 

Вторник 

от....до...ч. 

Сряда 

от....до...ч. 

Четвъртък 

от....до...ч. 

Петък 

от...до...ч. 

I клас 
12.10 -12.25 12.10 -12.25 12.10 -12.25 12.10 -12.25 11.30-11.45 

Храненето се осъществява отделно от останалите групи- малка сграда 

Дезинфекция 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 11.45-12.00 
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II клас 

 
12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Дезинфекция 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

III клас 12.40 -12.55 12.40 -12.55 12.40 -12.55 12.40-12.55 12.40 -12.55 

Дезинфекция 12.55-13.05 12.55-13.05 12.55-13.05 12.55-13.05 12.55-13.05 

IV клас 13.05-13.20 13.05-13.20 13.05-13.20 13.05-13.20 13.05-13.20 

Дезинфекция 13.20-13.30 13.20-13.30 13.20-13.30 13.20-13.30 13.20-13.30 

 

Примерен график за обедно хранене при втора смяна на училището 

 

Група 
Понеделник 

от ....до...ч. 

Вторник 

от....до...ч. 

Сряда 

от....до...ч. 

Четвъртък 

от....до...ч. 

Петък 

от...до...ч. 

II клас 11.30-11.45 11.30-11.45 11.30-11.45 11.30-11.45 11.30-11.45 

Дезинфекция 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 

III клас 

 
12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 

Дезинфекция 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

IV клас 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 

Дезинфекция 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

I клас 
12.10 -12.25 12.10-12.25 12.10 -12.25 12.10 -12.25 11.30-11.45 

Храненето се осъществява отделно от останалите групи- малка сграда 

Дезинфекция 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 11.45-12.00 

 

 

 Стриктно спазване на препоръките  на МЗ и БАБХ в столовата и бюфета на 

училището. 

 Организиране и координиране на дейностите по отдиха и физическата активност 

на учениците 

 Наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания 

отдих 

 Грижа за опазване здравето и живота на учениците 

 

7.2. Педагогически и дидактически изисквания при провеждане на самоподготовка: 

В условията на целодневното обучение самоподготовката на учениците заема важно 

място в учебния процес, защото тя не само допринася за подпомагане в образователно-

възпитателния процес за постигане на ДОС, но и съдейства за формиране на 



10 

 

самостоятелни навици, развиване на компетентности, стимулиране на цялостното им 

развитие за успешна социална интеграция, професионална реализация и толерантно 

взаимодействие чрез усъвършенстването на комуникативните способности и умения за 

общуване. 

Ключови акценти: 

 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; 

 Самостоятелната работа на ученика, ефективно подпомагана от учителя и 

стимулираща активността му; 

 Учене по едно и също време при строго спазване на моментите за почивка; 

 Преглед на преподавания учебен материал и необходимите понятия; 

 Степенуване по трудност на учебните предмети включени в самоподготовката; 

 Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране; 

 Самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства 

 Подготовка на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание; 

 Добра комуникация между началния учител на ГЦОУД и учителите, 

преподаващи предметите от ЗП; 

 Провеждане на консултации от учители, преподаващи предметите от ЗП; 

 За провеждане на самоподготовка учениците от групите може да се 

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

способностите и интересите им 

 

 

7.3. Педагогически изисквания при провеждане на заниманията по интереси: 

Заниманията по интереси се провеждат в зависимост от потребностите на учениците. 

Те се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в 

целодневната организация на учебния ден и могат да включват занимания, които са в 

области различни от учебното съдържание. Началните учители на ГЦОУД, с оглед 

повишаване на качеството на обучението, създават организация, която включва 

прилагане на индивидуален подход, групова работа, работа на подгрупи, упражнения, 

свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и 

въображението 

7.4. Годишен тематичен план: 

 Годишните тематични планове включват график на учебното време както 

следва:  

I – III клас     32 учебни седмици 

IV – VI клас   34 учебни седмици 

VII клас        36 учебни седмици 

 Изготвят се от  учителите  на ГЦОУД в съответствие с броя на учебните 

седмици съгласно графика на учебното време и се утвърждава от директора на 

училището; 

 Годишните тематични планове включват следните реквизити: учебна седмица, 

дата, тема, брой часове и забележка. 

 

 

8. ПРАВИЛА НА ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ 

ДЕН 

1. Прием и издаване на ученици на родителите 
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 При първа смяна на училището – след  завършване на уч. часове 

ръководителят група поема учениците и се издават на родителя до 17.30 

часа. 

 При втора смяна на училището -  прием от 08.00-08.30 часа. 

 Родителите попълват декларация, с която дават съгласието си детето им 

да се прибира само от училище/ при желание на родител/ 

2. В началото на учебния ден ученикът изключва и поставя телефона си в 

определеното от преподавателя място и го взема след приключване на учебния 

процеси разрешение от учителя. 

3. На учениците се забранява да ползват записващи устройства и да създават и 

разпространяват снимкови, аудио и видео материали, накърняващи честта и 

достойнството на учениците, учителите и училището. 

4. Ученик, който идва с предварително подготвени домашни работи по 

предвидените самоподготовки, ще се счита, че няма нужда да посещава ГЦОУД. 

5. Препоръчително е да не се внасят храни и напитки в занималните/ при 

наличието на такива учениците носят отговорност за поддържане на добрата 

хигиена/. Учениците да се хранят само на обяд в стола и след самоподготовката. 

6. За нарушение на правилата за добро поведение в групата се приемат: псуване, 

обидни думи, подигравки, унижаване, етикетиране, заплаха, нарушаване на 

дисциплината в групата, повреждане на лични вещи, разпространение на 

слухове, насърчаване на другите да отхвърлят някого от приятелска среда, 

изнудване и други подобни. 

7. Учениците от начален етап на обучение нямат право да напускат училищния 

двор по никакъв повод в рамките на учебния ден. 

8. Учениците се задължават да пазят училищното имущество, както и да не пипат 

лични вещи на  съучениците си. 

9. Не се допуска родител еднолично да изяснява конфликти, възникнали между 

неговото дете и друг ученик на училището. 

10. На учениците се забраняват дейности, които застрашават здравето и живота им 

/да се пързалят по парапети, надвесват от прозорци, играят опасни игри, 

катерене по дървета и огради,тичане по коридорите,обикаляне на училището и 

физкултурния салон/. 

11. В групата няма да се допускат ученици във видимо недобро здравословно 

състояние. 

12. Забранява се на учениците да накърняват с поведението си авторитета и личното 

достойнство на учителя. 

13. Ученик, който създава пречки при и по повод изпълнение на служебните 

задължения на учителя или възпрепятства работата на другите ученици ще бъде 

отстраняван от групата. 

 

9. ОТРАЗЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  

9.1. В документацията: 

 Списък – Образец 1 

 Седмично разписание на часовете в училището 

 Годишен план за дейността на училището 

 Електронен дневник на групата 
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10. МОНИТОРИНГ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА ПРИ 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

 

10.1. Контрол от страна на директора 

10.2.Оценяване напредъка на учениците от страна на учителя на групата чрез 

използване на педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на 

групата и развитието на учениците. 

 

11. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

11.1. Повишаване качеството на образователно – възпитателния процес 

11.2. Стимулиране на цялостното развитие на учениците за успешна социална 

интеграция и професионална реализация 

11.3. Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и изграждане 

на положителна нагласа към образованието 

11.4. Обновена материално- техническа база и осигурени материали и консумативи за 

работа и обучение 

11.5. Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни 

социални, етнически и културни общности чрез позитивно въздействие върху 

личността на ученика и включване във всекидневна мултикултурна и конкурентна 

среда при упражняване както на учебни, така и на спортни, развиващи, възпитаващи 

дейности и занимания по интереси 

11.6. Изградени компетентности и знания, свързани с изграждането на естетически вкус 

и и интерес към изкуството 

10.7. Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални 

състезания, конкурси, изложби 

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

на учебния ден 

 

 

Училището е с изцяло обновена сграда, има достъпна архитектурна среда – стълбищна 

платформа за инвалидни колички, целодневно е осигурено медицинско обслужване. 

Училищният двор е напълно обезопасен с изградена надеждна ограда и видео-

наблюдение. Пропускателният  режим се осъществява чрез охрана и СОТ – система. 

Училището осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите 

по целодневна организация на учебния ден. 

 

 

 

 

 

Училищната програма за целодневната организация на учебния ден е приета на 

заседание на ПС, проведено на 09.09.2022 г.  Протокол № 15/09.09.2022 г. и е 

утвърдена със заповед № РД-13-1337/13.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 


