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1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно основание 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден в СУ 

„Св. Климент Охридски” е разработена в съответствие със : 

 Закона за предучилищното и училищно образование; 

 Наредба №10 от 2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование; 

 Наредба №7 от 2000г.  за определяне броя на паралелките и групите; 

 Наредба №3 от 2008г. за нормите на преподавателска заетост; 

 Наредба №16 от 2016г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование; 

 Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

 Стратегията и спецификата на училището 

 

1.2. Характеристика на програмата 

     Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден се 

разработва при условията, определени от държавния образователен стандарт за 

физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини, училищата и центровете за личностно развитие.  

Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен 

цикъл: задължителна подготовка, задължително – избираема подготовка, свободно-

избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и физическа активност. 

При целодневната организация на учебния ден учебните часове от 

седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд или 



следобяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и заниманията по интереси се провеждат съответно следобяд или преди 

обяд. 

  

 

Целодневната организация на учебния ден  в СУ „Св. Климент Охридски”- 

гр.Добрич се осъществява в следните  групи: 

  ГЦДО І а клас, ГЦДО І б клас, ГЦДО І в клас, ГЦДО І г клас, ГЦДО І д 
клас ГЦДО ІІ а клас,  ГЦДО ІІ б клас, ГЦДО  ІІ в клас, ГЦДО ІІ г клас,  
ГЦДО ІІ д клас  

 ГЦДО ІІІ  клас – две сборни групи 

 

1.3. Цел 

Целта е да се регламентират условията и реда за провеждане на целодневната 

организация на учебния ден за учениците от 1 до 3 клас в СУ „Св. Климент 

Охридски”- гр.Добрич с оглед подобряване  качеството на образованието. 

1.4. Специфични цели 

 Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез 

насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности по 

направленията изкуство, наука, спорт, необходими на  учениците в съвременното 

общество при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите им 

особености. 

  

Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 

ориентирането му към конкретни резултати, постигане на положително отношение 

към ученето. 

 Създаване на интерактивна среда, която дава разнообразни възможности за 

интелектуално, физическо и личностно развитие на учениците чрез включването им 

в различни дейности. 

 Създаване на етични взаимоотношения за общуване и опознаване между 

деца от различни социални, етнически и културни общности чрез специално 

подбрани дейности. 

 Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на 



гражданското образование 

 Създаване на условия за изява на учениците  в съответствие с техните желания 

и възможности, което допринася  за допълнително творческо развитие. 

 Приемане и зачитане уникалността на всяко дете, стимулиране развитието 

както на надарени деца, така и на деца със СОП.  

 

 Насърчаване, мотивиране и подпомагане на учениците за самостоятелна 

работа, в съответствие с  индивидуалните различия на децата – стил на възприемане 

и учене, темп на работа, темперамент. 

 Пълноценно осмисляне свободното време на учениците. 

  Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на 

сигурността и здравето на  децата. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ /Организация на Режимните 
моменти/ 

2.1. Дейностите  в ГЦДО са разпределени в блокове за  деня както следва: 

 Блок А – обяд, организиран отдих и физическа активност – 2ч. 

 Блок Б -  самоподготовка – 2 ч. 

 Блок С – занимания по интереси /ЗИ/– 2ч. 

2.2. Продължителност на часовете за всяка една от групите: 

ГЦДО І клас  –ГЦДО II клас - 35 минути 

ГЦДО ІІІ клас – 40 минути 

 
2.3. График  на часовете:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Всички дейности при целодневното обучение се допълват.  Правилното 

разпределение и разнообразяването им водят до създаване на емоционална среда, 

качествено усвояване на знанията, удовлетвореност от постигнатите резултати.  

Часовете от блок А / Дейност/ 

По време на отдиха учениците имат възможност да реализират поведенческия 

си потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение. Свободните занимания 

допринасят за установяване на емоционални контакти, избор на партньор, групиране и 

създаване на взаимоотношения.  

Учителят създава условия за  плавен преход към дейностите по самоподготовка. 

Тя не може да започне нормално и да има висока резултатност, без детето да е 

успокоило възбуденото си психическо състояние (напрежение). Наблюдавайки 

проявите и реакциите по време на отдиха, учителят е редно да отдели минути за 

„отдих от отдиха”. Това води до овладяване на механизми на общуване, до 

изглаждане на конфликти, недоразумения и негативни постъпки, спомага за по-

бързото адаптиране към училищната действителност.  

 

Часовете от блок А се провеждат в периода от 12.00ч. до 13.20 ч. в зависимост 

от организацията на учебния ден в съответния клас в училището. Те се провеждат в 

ученически стол, физкултурен салон, музикален кабинет, зала по хореография, 

училищен двор, в парка  

/ когато метеорологичните условия позволяват това/.   

 

Часовете от блок В 

Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, която 

допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за 

формиране на навици за учене с разбиране. Тя е следствие и продължение на 

преподавателската дейност, а не нейно повторение. Изключително важно е 

предоставянето на спокойна обстановка, при която учениците да изпълняват 

самостоятелно възложените им задачи. Добре е в началото на самоподготовката 

учителят да се осведоми за изявите и образователните дефицити на учениците. Тук е 



важно умението му да помага само толкова, колкото е нужно, да стимулира 

активността на ученика и да се съобразява с неговите индивидуални качества. 

 

 

Часовете от блок С 

Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни 

дейности, които имат за цел да предотвратят преумората, да развиват и обогатяват 

детското мислене, да допринесат за придобиване на полезни и нови знания, за 

интерпретиране и практическо приложение.   

Заниманията по интереси могат да включват: 

 дидактически игри и съвременни иновативни методи 

 спортни игри 

 запознаване с различни български обичаи, традиции и празници 

 четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата 

 посещение на детски спектакли, изложби и концерти 

 слушане на музикални произведения 

 игри по избор на учениците (домино, шах, лего игри и др.) 

 изготвяне на подходяща украса за празниците 

 лично творчество и др. 

Часовете от Блок С могат да се провеждат в класната стая, училищната 

библиотека, компютърните зали и др. 

4. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕДАГОЗИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА 
ЦДО 

4.1. Преподавателска заетост:  

 Съгласно чл.2, ал.3 на Наредба 3/2008 г. нормата преподавателска заетост на 

учителите в ГЦДО се отчита в астрономически часове, които включват 

освен 6-те часа на ден зa самоподготовка, занимания по интереси и 

организиран отдих и физическа активност и други дейности с учениците, 

свързани с опазване на тяхното здраве, осигуряване на безопасни условия на 

работа и др. 

 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, логопед, педагогически съветник. 

 

 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. 

 Работа с родители и  участие в родителски срещи.  

 Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа 

дейност, свързана с образователно-възпитателния процес. 

 

 Оказване на методическа помощ и консултации на млади специалисти. 

 

 Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия. 

 

 Координиране обмяната на добри практики.    

            Учителите, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед 

повишаване на качеството на обучението, създават организация, която включва 

прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален 

подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото 

мислене на учениците, на паметта и въображението. 

4.2. Работа по документация: 

Преподавателите в ГЦДО изготвят Годишно тематично разпределение, което 

се утвърждава от директора на училището; седмично разписание на часовете на 

групата.  

В началото на учебната година учителят попълва Дневник на групата, 

ежедневно отразява в него темите на дейностите и отсътвията на учениците. 

5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

 Повишаване  качеството на образователно-възпитателния процес. 



 Осигуряване на достъп и насърчаване на учениците към разнообразни форми 

на непрекъснато образование, насочени към овладяване на ключови 

компетентности. 

 

 Подпомагане родителите, настойниците и близките на учениците в обучението 

и възпитанието  на децата им. 

 Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип.  

 Ограничени предпоставки за отпадане на учениците от училище, поради 

затруднения в усвояването на учебното съдържание. 

 Ангажиране на свободното време на учениците, чрез осигуряване на 

благоприятни условия за отдих и учебни занимания и стимулиране на 

творческото им развитие.  

 



Приложение: 

 

 Списък на преподавателите в ГЦДО: 

 
1. Кремена Бориславова Митева - Младши учител ЦДОУД - НЕ – I а 

2. Даниела Георгиева Петрова - Младши учител ЦДОУД - НЕ – I б 

3. Анелия Колева Андреева - Старши учител ЦДОУД - НЕ – I в 

4. Магдалена Добрева Петрова - Старши учител ЦДОУД - НЕ – I г 

5. Иванка Станчева Стоянова- Старши учител ЦДОУД - НЕ – I д 

6. Снежина Георгиева Чекелова - Младши учител ЦДОУД - НЕ - II а 

7. Надя Петкова - Младши учител ЦДОУД - НЕ - II б 

8. Детелина Велкова Василева – Димитрова - Старши учител ЦДОУД – НЕ -II в 

9. Анета Димитрова Радева - Старши учител ЦДОУД – НЕ -II г 

10. Силвия Янакиева Николова-Ганчева - Старши учител ЦДОУД – НЕ -II д 

11. Ирина Димчева Радeва - Младши учител ЦДОУД – НЕ –IIIкл 

12. Тетяна Радова - Младши учител ЦДОУД – НЕ –IIIкл 

 

 

 Годишни тематични разпределения – образец 

 
Дата Учебна 

седмица 

Тема Брой 

часове 

Необходими 

материали 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 
      

 


