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Общи положения
1.Нормативно основание
Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е разработена съгласно
Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за организация на дейностите в
училищното образование, Държавния образователен стандарт за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете
за личностно развитие и Държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.

Цели на програмата:
1. Да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на
учебния процес за учениците от I до VII клас в СУ „Христо Ботев”, гр. Павел баня.
2. Създаване на интерактивна среда, която да стимулира детското развитие, съответстваща на
неговата индивидуалност и стил на учене, интереси, бързина на справяне с учебния материал.
3. Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между децата от различни социални,
етнически и културни общности.
4. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и намаляване на риска
от отпадане от училище.
Задачи
Дейностите, свързани с организиране и провеждане на целодневната организация на учебния
процес за учениците от I доУПклас включват:
- Формиране на групи и кадрово осигуряване;
- Разработване и утвърждаване на училищна програма за целодневната организация на
учебния процес в съответствие с предоставената рамкова годишна програма;
- Провеждане на организиран отдих и физическа активност, включващ обедно хранене и
спортна дейност за създаване на здравословни навици и преход към самоподготовката.
Дейностите при възможност се организират в помещения различни от класните стаи, след
предварителна заявка от учител ЦДО /физкултурен салон, зала за занимания по интереси,
актова зала, а при добри атмосферни условия - на спортните площадки в двора на училището/;
- Организиране и провеждане на самоподготовка чрез усвояване на начини и методи за
рационално учене, подготовка на домашни или проектни работи, задачи, изпълнение на
допълнителни упражнения, формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране
на подготовката по учебни предмети от седмичното разписание, консултации с учители;
- Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците
в часовете по занимания по интереси
Дейностите при възможност се организират в помещения различни от класните стаи, след
предварителна заявка от учител ЦДО /физкултурен салон, зала за занимания по интереси,
актова зала, компютърен кабинет, а при добри атмосферни условия - на спортните площадки в
двора на училището/;;
- Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на
конфликти;
- Подобряване на материалната база с цел осигуряване на подходяща образователна среда за
провеждане на целодневна организация на учебния процес.
Правила за работа в ЦОУД:
В СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня, след съгласуване с финансиращия орган и при
наличието на необходимите санитарно-хигиенни условия и по желание на родителите, за
учениците от I до VII клас се осъществява целодневна организация на учебния ден.

басовете по задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а
часовете за самоподготовка - след обяд.
Нормативи за броя на учениците в групите за ЦДО:
- Минимален норматив - 16 ученици;
- Максимален норматив - 25 ученици.
Нормативът за максимален брой може да бъде завишен, но не с повече от 10%.
Записването на учениците в групите става в началото на учебната година въз основа на
заявления, подадени от родителите/настойниците/. По време на учебната година се
удовлетворяват заявления при наличие на свободни места.
Отписването се извършва при отпадане или преместване на ученици от училището, или при
заявено желание от родителите.
Група за ЦЦО се разсформира по време на учебните занятия, когато броят на учениците се
намали под норматива за минимален брой.
Временно освобождаване е възможно след положително резолирана молба от директора на
училището. Учениците се освобождават от занятия в групите ЦДО за период не по-дълъг от 10
дни.
Учениците, записани в извънкласни дейности , организирани от външни институции, могат да
напуснат групата след задължителните часове за самоподготовка. Учениците се вземат от
родител или представител на институцията организатор.
Родителят прибира детето си в края на учебния ден.
В случай ,че учениците се прибират сами родителите подават декларация за безопасен
маршрут.
Родителят поддържа редовно връзка с учителя в групата ЦЦО: съдейства и оказва помощ в
процеса на обучение и спазването на дневния режим.
Родителят попълва и внася лично необходимите документи.
На учителите в групите ЦДО е забранено да напускат групата си и да изпращат ученици,
преди приключването на часовете им за деня.
Седмично разписание на часовете в ЦОУД за СУ „Христо Ботев”, гр. Павел баня:
Блок А - обяд, отдих - 2 часа. Провежда се в помещения, оборудвани за обяд и отдих.
Блок В - самоподготовка - 2 часа. Включва: преглед на преподадения материал; спазване на
моменти за почивка; усвояване на учебното съдържание; старателно написване на домашните
работи.
Блок С - дейности по интереси - 2 часа. Дейностите по интереси са организирани в следните
направления: наука, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри.
Учениците, записани в група ЦДО спазват следния дневен режим:
I клас
Петък
Понеделник-четвъртък
11.30-12.05-Обяд/Отдих
12.20-12.55-Обяд/Отдих
12.15 -12.5 0-Организиран
13.05-13.40-Организиран отдих и
отдих и спорт
спорт
13.00-13.3513.50-14.25-Самоподготовка
Самоподготовка
14.35-15.10-Самоподготовка
13.45-14.2015.20-15.55-Занимания по интереси
Самоподготовка
16.05-16.40-Занимания по интереси
14.30-15.05-Занимания по
интереси
15.15-15.50-Занимания по
интереси

II клас
Понеделник
13.10- 13.45-Обяд/Отдих
13.55- 14.30-Организиран отдих и
спорт
14.40-15.15-Самоподготовка
15.25-16.00-Самоподготовка
16.10- 16.45-Занимания по интереси
16.55- 17.30-3анимания по интереси

III клас
Понеделник-четвъртък
13.05-13.45-Обед/Отдих
13.45-14.25-Организиран отдих и
спорт
14.35-15.15 -Самоподготовка
15.25-16.05-Самоподготовка
16.15-16.55-Занимания по интереси
16.55-17.35-3анимания по интереси

IV клас
Понеделник,Четвъртък,Петък
12.25-13.05-Обяд/Отдих
13.15-13.55-Организиран отдих и
спорт
14.05-14.45-Самоподготовка
14.55-15.35-Самоподготовка
15.45-16.25-Занимания по интереси
16.35-17.15-Занимания по интереси

V-VII клас
Понеделник,сряда,четвъртък,петък
13.15-13.55 -Обяд/Отдих
13.55-14.35-Организиран отдих и
спорт
14.45-15.25-Самоподготовка
15.35-16.15-Самоподготовка
16.15-17.05-Занимания по интереси
17.05-17.45-Занимания по интереси

Вторник-Четвъртък
12.20- 12.55-Обяд/Отдих
13.05- 13.40-Организиран
отдих и спорт
13.50-14.25Самоподготовка
14.35-15.10Самоподготовка
15.20- 15.55-Занимания по
интереси
16.05- 16.40-Занимания по
интереси
Петък
12.25-13.05-Обяд/Отдих
13.15-13.55 -Организиран
отдих и спорт
14.05-14.45Самоподготовка
14.55-15.35Самоподготовка
15.45-16.25-Занимания по
интереси
16.35-17.15-Занимания по
интереси
Вторник и Сряда
13.05-13.45-Обяд/Отдих
13.45-14.25-Организиран
отдих и спорт
14.35-15.15Самоподготовка
15.25-16.05Самоподготовка
16.15-16.55-Занимания по
интереси
16.55-17.35-3анимания по
интереси
Вторник
14.05-14.45-Обяд/Отдих
14.45-15.25-Организиран
отдих и спорт
15.25-16.05Самоподготовка
16.15-16.55Самоподготовка
17.05-17.45-Занимания по
интереси
17.45-18.25-Занимания по
интереси

Петък
11.30- 12.05-0бяд/0тдих
12.15-12.50-Организиран
отдих и спорт
13.00-13.35Самоподготовка
13.45-14.20Самоподготовка
14.30- 15.05-Занимания
по интереси
15.05-15.50-Занимания
по интереси

IV. Очаквани резултати от изпълнение на програмата:
1. Модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа;
2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в СУ „Христо Ботев”, гр.
Павел баня;
3.Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални,
етнически, културни общности;
4. Изградени умения за планиране и осмислянена познавателния процес, развити и
усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес
към изкуството;
5. Участие на ученици в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси,
изложби;
6. Повишаване интереса на ученици и родители към целодневната организация на учебния
процес;
7. Намаляване на броя на отпадналите ученици.
Училищната програма е приета на заседание на ПС, проведено на 04.09.2018 г. и е утвърдена
със заповед на директора на СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня №914 от 11.09.2018 г.

Приложение към училищната програма за целодневна форма на обучение:
Програма за дейностите в полуинтернатните групи:
/Дейностите се отчитат/провеждат/всяка последна учебна седмица от месеца/

Октомври
Спортно състезание между всички полуинтернатни групи
Организатор: Ю.Лалева

Ноември
Изложба „ Пъстра есен”.
Отговорник: З.Цолова

Декември
Коледна изложба
Отговорник: Йоан Станчев

Февруари
Изработване на мартеници
Отговорник: Д.Димитрова

Март
Табло за Първа пролет
Отговорник: Гергана Турлакова

Април
Великденска изложба
Отговорник: Ваня Косева

Май
Рисунка върху асфалт
Отговорник: Р.Арабаджиева

