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Годишната програма за целодневна организация на учебния ден в Средно 

училище „Георги Измирлиев“ е приета с решение на педагогическия съвет от 03.09. 

2019 година, отразено в протокол № 15 от заседанието 
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І. Кратко представяне на Годишната училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден 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 за самоподготовка, организиран отдих и 

физическа активност и за 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 Средно училище 

„Георги Измирлиев“ за следващите 4 години; 

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

Учителите провеждат дейностите в ГЦОУД съгласно длъжностната си 

характеристика. 

Аспекти на работата на педагозите в ГЦОУД: 

 Прилагане на подходите за индивидуализация и диференциация, съобразен с 

модела на организиране и състава на групата за ЦОУД. 

 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 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. 

В Средно училище „Георги Измирлиев“ се обучават 380 ученици от І до ІV клас, от 

които 292 са включени в целодневна организация на учебния ден. 
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В целодневно обучение се включват ученици в дневна форма на обучение. 

ІІ. Очаквани резултати от изпълнението на Годишната училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден: 

 повишаване качеството на образование в Средно училище „Георги 

Измирлиев”; 

 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 Средно училище „Георги Измирлиев“ 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 с другите 

публични сектори за постигане целите на образованието. 

ІІІ. Сформиране и организиране на групите за целодневна организация на 

учебния ден 

През учебната 2019/2020 г. в Средно училище „Георги Измирлиев“ се сформират 12 

групи за целодневна организация на учебния ден. 

В Първа група ще бъдат включени 15 ученици от 1 ,,а” клас и 7 ученици от 1 ,,г” клас. 

Във Втора група ще бъдат включени 22 ученици от 1 ,,б” клас. 

В Трета група ще бъдат включени 17 ученици от 1 ,,в” клас и 6 ученици от  1 ,,г” клас. 

В Четвърта група ще бъдат включени 22 ученици от 2 ,,а” клас и 6 ученици от  2 ,,г” 

клас. 

В Пета група ще бъдат включени 25 ученици от 2 ,,б” клас и 5 ученици от 2 ,,г” клас.  

В Шеста група ще бъдат включени 22 ученици от 2 ,,в” клас и 6 ученици от 2 ,,г” клас. 

В Седма група ще бъдат включени 12 ученици от 3 ,,а” клас и 10 ученици от 3 ,,в” 

клас. 

В Осма група ще бъдат включени 19 ученици от 3 ,,б” клас и трима ученици от 3 ,,в” 

клас. 

В Девета група ще бъдат включени 20 ученици от 3 ,,г” клас и двама ученици от 3 ,,в” 

клас. 

В Десета група ще бъдат включени 24 ученици от 4 ,,а” клас. 

В Единадесета група ще бъдат включени 23 ученици от 4 ,,в” клас. 
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В Дванадесета група ще бъдат включени 14 ученици от 4 ,,г” клас и 12 ученици от 4 

,,б” клас. 

Продължителност на учебните часове по самоподготовка, занимания и 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: 

една или няколко паралелки 

от І и/или ІІ клас 
35 минути 

чл. 7, ал. 1, т. 1, Наредба № 10 за 

организация на дейностите в 

училищното образование 

една или няколко паралелки 

от ІII и/или ІV клас 
40 минути 

чл. 7, ал. 1, т.2 , Наредба № 10 за 

организация на дейностите в 

училищното образование 

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 

 

Продължителност на почивките между учебните часове по самоподготовка, 

занимания и интереси и организиран отдих и физическа активност  

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: 

 

I, II клас: 

Дейности Продържителност 

Обяд по график. Организиран отдих и 

физическа активност 
12.05-13.30 

Самоподготовка 13.30-14.05 

Почивка 14.05-14.15 

Самоподготовка 14.15-14.50 

Почивка 14.50-15.00 

Занимания по интереси 15.00-15.35 
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Почивка 15.35-15.45 

Занимания пао интереси 15.45-16.20 

Организиран отдих и физическа активност 16.25-17.00 

 

III, IV клас: 

Дейности Продържителност 

Обяд по график. Организиран отдих и 

физическа активност 
12.20-14.00 

Самоподготовка 14.00-14.40 

Почивка 14.40-14.50 

Самоподготовка 14.50-15.30 

Почивка 15.30-15.35 

Занимания по интереси 15.35-16.15 

Почивка 16.15-16.20 

Занимания пао интереси 16.20-17.00 

Организиран отдих и физическа активност 17.00-17.40 

 

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 се определя със заповед на директора и се вписва в Правилника за 

дейността училището.  

ІV. 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 

Дейности по интереси 2 2 2 2 2 

 

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

самоподготовка и за организиран отдих и физическа активност 
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Организация и съдържание на дейностите за занимания по интереси 

Заниманията по интереси в Средно училище „Георги Измирлиев“се организират за 

развитие на способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите 

им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и 

здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. 

През учебната 2019/2020 г. заниманията по интереси ще се провеждат в групите за 

целодневно обучение. 

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 занятията. 

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. 

Организация и съдържание на дейностите за самоподготовка 

В рамките на работното време, установено в трудовите 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 за самоподготовка. 

 В часовете за 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 IV клас. 

Дейностите за 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; 
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 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 за 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 за 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. 

Обедното хранене на учениците се организира както следва: 

Група за 

целодневна 

организация 

Място на 

обедното хранене 

Време (ден от седмицата, 

час) 

Педагогически 

специалист, 

ангажиран с 

обедното хранене 

Първа група Училищен стол 

Понеделник:  

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

 

Втора група Училищен стол 

Понеделник:  

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

 

Трета група Училищен стол 

Понеделник:  

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

 

Четвърта група Училищен стол Понеделник:   
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Група за 

целодневна 

организация 

Място на 

обедното хранене 

Време (ден от седмицата, 

час) 

Педагогически 

специалист, 

ангажиран с 

обедното хранене 

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

Пета група Училищен стол 

Понеделник:  

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

 

Шеста група Училищен стол 

Понеделник:  

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

 

Седма група Училищен стол 

Понеделник:  

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

 

Осма група Училищен стол 

Понеделник:  

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

 

Девета група Училищен стол 

Понеделник:  

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

 

Десета група Училищен стол 
Понеделник:  

Вторник:  
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Група за 

целодневна 

организация 

Място на 

обедното хранене 

Време (ден от седмицата, 

час) 

Педагогически 

специалист, 

ангажиран с 

обедното хранене 

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

Единадесета група Училищен стол 

Понеделник:  

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

 

Дванадесета група Училищен стол 

Понеделник:  

Вторник:  

Сряда:  

Четвъртък: 

Петък: 

 

 

Часовете за организиран отдих и физическа активност не се провеждат в 

помещенията, в които се провеждат часовете по самоподготовка.  

При подходящи метеорологични условия дейностите за организиран отдих и 

физическа активност да се провеждат предимно на открито, като се използват спортните 

площадки и училищния двор. Използването „Игротеката“става по утвърден график. 


