


Годишната програма за целодневна организация на учебния ден на СУ“Св.Паисий 
Хилендарски“с.Абланица е приета с решение на педагогическия съвет от 08.09.2020г., 
отразено в протокол № 11/08.09.2020 г. от заседанието.

Утвърдена е със заповед № РД-08-675/ 10.09. 2020 г. г. на директора на 
училището.

I. 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, изменена и допълнена с Наредба за 
изменение и допълнение на същата наредба , в сила от 04. 09. 2020 г.. Тя включва 
организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по 
организиран отдих и физическа активност и заниманията 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

Прилагането на Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния 
ден е насочено към:

• постигането на целите, посочени в Стратегията за развитие на СУ „Св.Паисий 
Хилендарски“ за следващите 4 години:

ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ -  ОБРАЗ НА ЖЕЛАНОТО БЪДЕЩЕ:

• Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.
• Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност.
• Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 
умения за учене през целия живот.

• Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 
методите за обучение чрез активни дейности.

• Използване на различни форми за мотивиране на персонала.
• Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране.
• Изпълнение на дейностите, отразени в Плана за изпълнение на Стратегията:________

Изграждане на кът за родителите, обновяване на фоайе и коридори.

Ремонт на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видове спорт, корт за 
падел-тенис.

Изграждане на училищен бюфет, с цел ограничаване напускането на района на училището от 
учениците за намаляване броя на закъсненията и неизвинените отсъствия за учениците в целодневна
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организация

Оборудване на класните стаи с шкафчета по национална програма „ Осигуряване на съвременна 
образователна среда“ , модул „ Осигуряване на учен чески шкафчета“

Прилагане на иновативни методи и форми на обучение, възпитание и труд

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, 
които се разработват и актуализират за периоди и по ред, определени в 
правилника за дейността на училището

В СУ “ Св. Паисий Хилендарски“ се обучават 190 /сто и деветдесет/ ученици от I до
VII клас, от които 184 /сто и осемдесет и четири / са включени в целодневна организация на 
учебния ден.

МИСИЯ

Мисията на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица, е да бъде издигнат престижа на 
училището и да се увеличи броя на учениците чрез иновативно и гъвкаво обучение, което ще 
осигури:

- равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и всеки ученик;
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
- запазване и развитие на българската образователна традиция;
- хуманизъм и толерантност
- съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
- иновативност и ефективност в педагогическите практики и прогнозиране на резултатите от 

иновациите;
- прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на образователния процес.

ВИЗИЯ

За периода 2020-2021 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски” ще се стреми да бъде:
- училище със съхранени традиции, даващо възможности за интелектуално, емоционално, 

социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в 
съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

- учиилище, осъществяващо партньорство с родителите, Обществения съвет, 
организации,институции, неправителствени организации, училища от страната и чужбина;

- училище, в което се придобиват компетентности за разбиране и прилагане на принципите
2



на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното 
гражданско участие;

- училище, в което се работи по проекти на различни национални и европейски програми;
- училище, в което разнообразните дейности гарантират удовлетворяване на желанията и 

потребностите на учениците;
- училище, осигуряващо формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия 

живот и придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
- училище, предоставящо подкрепа за личностно развитие, подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците;
- училище с висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, работещи като екип от 

отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 
човешкото достойнство.

Усилията на педагогическия екип ще бъдат насочени към превръщането на училището в 
желано място за личностно развитие на децата и учениците.

Задачи:

1. Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ ще запази своя облик и традиции. То 
ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 -  6г.) и с два етапа на основна 
образователна степен:

- начален етап: I -  IV клас;

- прогимназиален етап: V -  VII клас, съгласно новата образователна структура.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 
висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 
приложат стандартите на новия ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни 
програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в 
съответствие с потребностите и интересите на учениците.

4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО -  
самостоятелна, индивидуална, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до 
образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на 
училище.

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 
постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 
образование, разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти: педагогически 
съветник, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа 
на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 
създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
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8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като 
инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ 
при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

9. Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, 
като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните 
семейства, педагози, представители на Обществения съвети на местните общности.

10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за 
здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и 
традиционните форми на предходните проекти и програми:

Програма „Без отсъствие на училище”, мярка „Без отсъствие” и мярка „ Без свободен 
час” -  средства за заместване на учители, пенсиониране на учители, предоставени от МОН;, 
„Училищен плод“, , както и ще се включим в нови такива.

11. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я 
превърнем в любимо място за отдих и творчество.

12. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 
инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на село Абланицаи на родината 
ни, ще продължим да изучаваме факултативно дисциплината „религия“.

В целодневно обучение се включват ученици в дневна форма на обучение от I до VII
клас.

II. Очаквани резултати от изпълнението на Годишната училищна програма за 
целодневна организация на учебния ден:

• повишаване качеството на образование в СУ“Св.Паисий Хилендарски“;

• 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 повишаване на 
ефективността на работата и качеството на образователния процес 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 отговорностите на всички 
участници в образователния процес;

• създаване на условия за прилагане на интегрирани политики с другите публични 
сектори за постигане целите на образованието.
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Ill. Сформиране и организиране на групите за целодневна организация на 
учебния ден

През учебната 2020/2021 г. в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ ще се сформират седем 
групи за целодневна организация на учебния ден.

Класовете, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден са 
определени със заповед на директора на училището за утвърждаване на училищния план- 
прием.

За ученици от начален етап целодневната организация ще се организира в 4 /четири/ 
броя групи.

В първа група ще бъдат включени 21 /двадесет и един/ ученици от 1а клас.
Във втора група ще бъдат включени 27 /двадесет и седем/ ученици от 11а и 114 5 б 7 8 клас.
В трета група ще бъдат включени 26 /двадесет и шест/ ученици от IIIa клас 
В четвърта група ще бъдат включени 28 /двадесет и осем/ ученици от IVa клас и от 1Уб

клас.

Възможностите за организиране на групи за ученици са:
Целодневната организация на учебния ден в начален етап се организира за всеки клас 

по следния начин:

1. Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд , а дейностите 
по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се 
провеждат съответно след обяд;
2. В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по 
интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната 
подкрепа за личностно развитие.
3 . 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./съгласно изменение и допълнение на 
Наредба №10 от 2016г. за организация на дейностите в училищното образование

4. Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа 
активност се провеждат в групи включени в целодневна организация на учебния ден.
5. В една група са включени ученици от различните класове от съответния етап на 
основното образование: от I до IV клас.
6. Дейностите в групите се провеждат с еднаква продължителност със задължителните 
учебни часове за съответния клас в съответствие с чл.102 ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО

7. В случаите, когато в групите участват ученици от I и II клас, продължителността на часа е 
35 минути.

8. Веднъж седмично разпределението на броя на часовете за дейностите по чл. 17, ал. 1 може 
да се променя 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.
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За ученици от прогимназиален етап целодневната организация ще се организира в 3 /три/ 
броя групи.

В пета група ще бъдат включени 30 /тридесет/ ученици от Уа и Уб клас.
В шеста група ще бъдат включени 27 /двадесет и седем/ ученици от VI клас.
В седма група ще бъдат включени 25 /двадесет и пет/ ученици от У11а и У11б клас.

Възможностите за организиране на групи за ученици са:

Целодневната организация на учебния ден прогимназиален етап се организира за всеки 
клас по следния начин:

1. Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а 
дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа 
активност се провеждат съответно след обяд;

2. В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по 
интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната 
подкрепа за личностно развитие.

3. 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./съгласно изменение и допълнение на 
Наредба №10 от 2016г. за организация на дейностите в училищното образование/

4. Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и 
физическа активност се провеждат в групи включени в целодневна организация на учебния 
ден.

5. В една група са включени ученици от различните класове от съответния етап на 
основното образование от V до VII клас.

6. Дейностите в групите се провеждат с еднаква продължителност със задължителните 
учебни часове за съответния клас в съответствие с чл. 102 ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО

7. Веднъж седмично разпределението на броя на часовете за дейностите по чл. 17, ал. 1 
може да се променя 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.

8. Учебните часове от учебния план се провеждат в самостоятелен блок до обяд 
или след обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 
активност и за заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд или преди 
обяд, в зависимост от режима на обучение в училище (едносменен или двусменен) за 
учениците от няколко паралелки от един клас.

9. Продължителността на учебните часове по самоподготовка, занимания по 
интереси и организиран отдих и физическа активност се организира в съответствие с 
регламентираната продължителност на учебния час за всички видове подготовка и е:
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Г рупа, включваща 
ученици от:

Продължите 
лност на учебния 
час:

Регламентирано с:

една или няколко паралелки 
от I и/или II клас

35 минути чл. 7, ал. 1, т. 1, Наредба № 
10/2016 г. за организация на 
дейностите в училищното обра
зование

една или няколко паралелки 
от III и/или IV клас

40 минути чл. 7, ал. 1, т. 2, Наредба № 
10/2016 г. за организация на 
дейностите в училищното обра
зование

от V до VII клас, когато 
повече от 30 % от учениците 
от I до VII клас са включени в 
целодневна организация на 
учебния ден

40 минути чл. 7, ал. 7, Наредба № 10/2016 
г. за организация на дейностите 
в училищното образование

Продължителност на почивките между учебните часове по самоподготовка, 
занимания и интереси и организиран отдих и физическа активност

I-VII клас -целодневна организация на обучението
Г рупи в целодневно обучение-1 -  II клас

• При 5 часова натовареност на преди обедните занятия

12:15 -  12:50 Организиран отдих и физическа активност,обяд

13:00 -  13:35 Самоподготовка

13:45 -  14:20 Организиран отдих и физическа активност

Голямо междучасие-20 минути

14:40 -  15:15 Самоподготовка

15:25- 16:45 Дейности по интереси -  2 часа

общо 6 часа
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• При 4 часова натовареност на преди обедните занятия

11:30 -  12:00 Обяд

12:05 -  12:40 Организиран отдих и физическа активност

12:50 -  13:25 Самоподготовка

Голямо междучасие-20 минути

13:45 -  14:20 Организиран отдих и физическа активност

14:30 -  15:05 Самоподготовка

15:15- 16:35 Дейности по интереси -  2 часа

общо 6 часа

Всеки ден от 11.00 ч до 11.30 ч и от 16.40 ч до 17.00 ч учителят провежда срещи с 
учители, ученици и родители.

Г рупи в целодневно обучение- Ill -  IV клас

• При 6 часова натовареност на преди обедните занятия

13:15 -  13:55 Организиран отдих и физическа активност,обяд

14:05- 14:45 Самоподготовка

14:55 -  15:35 Организиран отдих и физическа активност

Голямо междучасие-20 минути

15:55 -  16:35 Самоподготовка

16:45 -  18:05 Дейности по интереси -  2 часа

общо 6 часа

От 12.00 ч. До 12.30 ч. учителят провежда срещи с учители, ученици и родители.

• При 5 часова натовареност на преди обедните занятия
8



12:25 -  13:00 Организиран отдих и физическа активност,обяд

13:10 -  13:50 Самоподготовка

14:00- 14:40 Организиран отдих и физическа активност

Голямо междучасие-20 минути

15:00 -  15:40 Самоподготовка

15:50 -  17:10 Дейности по интереси -  2 часа

общо 6 часа

Всеки ден от 11.30 ч. до 12.00 ч. и от 17.05 ч. До 17.30 ч. учителят провежда срещи с 
учители, ученици и родители.

Г рупи в целодневно обучение V -  VII клас понеделник

14.05 -  14.45 Организиран отдих и физическа активност, обяд

14.45 -  15.25 Самоподготовка

15.30 -  16.10 Самоподготовка

16.20-17.00 Дейности по интереси

17.10 -  17:40 Самоподготовка

17:50 -  1820 Дейности по интереси

Общо: 6 часа

вторник до петък

13:10 -  13:50 Организиран отдих и физическа активност, обяд

13:50 -  14:30 Самоподготовка

14:40 -  15:20 Самоподготовка

Г олямо междучасие-20 минути

15:40 -  16:20 Дейности по интереси

16:30 -  17:10 Самоподготовка

9



17:20 -  18:00 Дейности по интереси

Общо: 6 часа

Всеки ден от 12.20 ч. до 12.50 ч. учителят провежда срещи с учители, ученици и 
родители.

След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Почивките между учебните 
часове по самоподготовка, занимания и интереси и организиран отдих и физическа

активност са, както следва:

Продължителността на часовете и почивките между часовете по самоподготовка, 
занимания и интереси и организиран отдих и физическа активност са регламентирани и в 
Правилника за дейността училището.

IV. Дневно и седмично разпределение на дейностите по самоподготовка, по 
организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси

Седмичното разпределение на дейностите по самоподготовка, по 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

Самоподготов
ка

2 2 2 2 2

Дейности по 
интереси

2 2 2 2 2

Дневното разпределение на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и 
физическа активност и заниманията по интереси за групите, в които са включени ученици от 
прогимназиален етап, се определя от седмичното разписание на паралелките, като общият им 
брой е не по-малко от 6 учебни часа.

Седмично разпределение на броя на часовете по самоподготовка, по организиран отдих 
и физическа активност и занимания по интереси в прогимназиална група за целодневна 
организация, в която са включени ученици от V ,VI , и VII клас е:
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Брой часове 
по дни и 
дейности

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност

1 1 1 1 1

Самоподготов
ка

3 3 3 3 3

Дейности по 
интереси

2 2 2 2 2

V. Организация и съдържание на дейностите по заниманията по интереси, по 
самоподготовка и по организиран отдих и физическа активност

Организация и съдържание на дейности по заниманията по интереси

Заниманията по интереси в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ 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.Те включват 
дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се организират 
съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование.

Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, техните 
възрастови особености и възможностите на училището.
Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в годишната училищна 

програма за целодневна организация на учебния ден.
За провеждане на заниманията по интереси директорът на училището, в началото на всяка 
учебна година, организира проучване на интересите на учениците и осигурява подходяща 
материална база, включително и извън наличната в училището.

През учебната 2020/2021 г. заниманията по интереси ще се провеждат в:

• групите за целодневно обучение;

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 ще 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 се 
осъществява гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 
/посочва се конкретна група и елемент от интердисциплинарен комплекс/. За обучението по 
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, осъществявано в 
часовете по занимания по интереси, учителите изготвят програма, която съобразяват 
съответно с Рамковите изисквания за резултатите от обучението по всеки един от елементите 
на интердисциплинарния комплекс.
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Част от часовете по ЗИ в групите се провеждат в кабинети за занимания по интереси, 
оборудвани специално за целта по Национална програма „Училището -  територия на 
учениците” за 2011 г. модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален 
етап” и Център за занимания по интереси „ Дъга“ оборудван и обзаведен за учениците от V- 
VII клас по проект „Подкрепа на целодневното обучение“ по национална програма 
„Осигуряване на съвременна образователна среда“ към МОН за 2016/2017год.

Организация и съдържание на дейностите по самоподготовка

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и 
съдейства за формиране на навици за преодоляване на затруднения в усвояването на 
учебното съдържание, самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и 
стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за 
общуване

В рамките на работното време, установено в трудовите им 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 по самоподготовка.

В часовете по 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.

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, темпа на работа, потребностите и интересите.

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 в учебните програми за задължителна подготовка по 
учебните предмети от I до VII клас.

За провеждане на самоподготовка учениците от групите може да се преразпределят с 
цел осигуряване на по-добро съответствие с потребностите, способностите и интересите им.

Дейностите по 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;
• 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.
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Дидактически изисквания:

- преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

- учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;

- степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

- усвояване и затвърдяване на учебното съдържание с разбиране;

- стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

- старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното 
съдържание.

Организация и съдържание на дейностите по 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 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 самоподготовката;

• 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;

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

• грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците, включително по 
време на пътуването с учениците от училището до населените места, в които 
живеят, и обратно.

Обедното хранене на учениците се организира, съгласно график, утвърден от директора 
на училището.

В дните, при които часът по организиран отдих и спорт е само един (за групи, в които са 
включени ученици от V-VII клас), задължително се осигуряват 30 минути за обедно хранене 
и 30 минути за отдих

Часовете по организиран отдих и физическа активност не се провеждат в помещенията, в 
които се провеждат часовете по самоподготовка.
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При подходящи метеорологични условия дейностите по организиран отдих и 
физическа активност се провеждат предимно на открито, като се използва спортната 
площадка, училищния двор и т.н. Използването на други помещения и база в училището ще 
става по определен график.

В част от часовете по организиран отдих и физическа активност ученици от групите за 
целодневна организация на учебния ден ще участват и в дейности в рамките на общата и 
допълнителната подкрепа за личностно развитие, съгласно утвърден от директора график.

VI. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
За постигане на по-високо качество на образованието, предоставяно от СУ “Св.Паисий 

Хилендарски“ чрез целодневна организация на учебния ден, е необходимо прилагането и 
спазването на нормативни и вътрешно-училищни изисквания като:

При провеждане на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 
активност и по занимания по интереси на учениците се осигуряват условия за усвояване на 
българския книжовен език. Това изискване произтича от разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от 
Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. Съгласно 
изискването на чл. 9, ал. 4 от същата наредба, учителите, които водят дейностите по 
самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси, 
имат ангажимент да подпомагат и контролират спазването на книжовните езикови норми в 
системата на училищното образование.

При провеждане на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 
активност и по занимания по интереси не може да се използват познавателните книжки, 
учебниците и учебните комплекти, ако същите не са включени в утвърдения от министъра на 
образованието и науката списък. Това изискване произтича от разпоредбите на чл. 7 от 
Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала 
и трябва добре да се познава и прилага от педагогическите специалисти.

При провеждане на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и 
физическа активност и по занимания по интереси педагогическите специалисти не поставят 
текущи, срочни и годишни оценки. Според изискванията на чл. 10, ал. 1 от Наредба № 11 
оценяването на постигнатите резултати от обучението на учениците напредъка е по 
учебен предмет или модул.

С оглед подпомагане постигането на основните цели на оценяването (диагностика на 
индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му 
от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа; мониторинг на образователния 
процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на 
образование) е препоръчително в дейности от целодневната организация на учебния ден да 
се прилагат подходите и методите на формиращото оценяване.

Определените в разпоредбите на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти изисквания към: функциите на педагогическите специалисти и техните 
длъжности, както и необходимата за заемането им професионална квалификация; условията 
и реда за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, професионално- 
квалификационните степени, условията и реда за придобиването им, както и системата от 
квалификационни кредити; цели, функции и съдържание на професионалното портфолио; 
условията и реда за кариерното развитие на педагогическите специалисти; условията и реда
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за атестиране на педагогическите специалисти, изискват задълбочено познаване и прецизно 
прилагане в работата.

Училището осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите по 
целодневна организация.

Учителите, които провеждат часовете свързани с дейности по организиран отдих и 
физическа активност, дейности по самоподготовка и дейности за занимания по интереси 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.

Г одишен тематичен план
1. Годишните тематични планове включват график на учебното време, както следва:

• I  -  III клас 32 учебни седмици, от 15.09.2020 г. до 31.05.2021 г.
• IV -  VI клас 34 учебни седмици, от 15.09. 2020 г. до 14.06. 2021 г.
• VII клас 36 учебни седмици, от 15.09.2020г. до 30.06.2021г.

2. Годишните тематични планове за работа в групата на учителите по дейностите по 
организиран отдих и спорт, самоподготовка и занимания по интереси съдържа 
следните реквизити:

дата, учебна седмица, тема на урочната единица, брой часове, забележка.

Дата Учебна
седмица

Тема на урочната единица Брой часове Забележка

1 2 3 4 5

3. Годишният тематичен план се изготвя от учителя в началото на учебната година.
4. Преструктуриране на темите, включени в годишния тематичен план, се извършва в случай 
на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит забележка.
5. В годишнния тематичен план в частта “Самоподготовка” се включват учебните предмети, 
по които е извършена самоподготовката, и темата за деня.

Въз основа на Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден 
учителите на групите за ЦО разработват и вписват в електронния дневник на съответната 
група Годишна програма, като конкретизират организирането, разпределението и 
провеждането на дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и 
по занимания по интереси съобразно специфичните условия.
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