
стр. 1 

 

                    

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА  

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

Представеният документ е изготвен за Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“, 

гр. Обзор,  със следните характеристики: 

 Обединено училище,  общинско; 

 В училището се обучават 141 ученици от I до VІІ клас  от които 21 са записани в 

1 група V - VІІ клас на целодневна организация на учебния ден, 86 ученици от І, ІІ, 

ІІІ и ІV клас се обучават в смесен блок за ЦОУД. 

 Всички ученици от начален етап са обхванати в смесен блок на целодневна 

организация на учебния ден с редуване на задължителните учебни предмети с 

организиран отдих и физическа активност , занимания по интереси и 

самоподготовка;  

 

  за учениците от прогимназиален етап е организирана една сборна група за 

целодневна организация на учебния ден – V, VІ и VІІ  клас; 

 В училището се обучава един  ученик от ІІ клас със специални образователни 

потребности, който посещава ЦОУД в смесен блок. 

 Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет; 

прилагат се форми на наставничество на млади и новоназначени учители, както 

и на такива, които за известен период са били извън системата на училищното 

образование; 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно основание 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния процес е 

разработена съгласно чл. 19, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10 /01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование. 

Организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по 

самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси 

са в съответствие със стратегията и спецификата на Обединено училище „ Св. Св. Кирил и 

Методий". 

1.2. Цел на програмата 

Да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация 

на учебния процес за учениците от I до VII клас в Обединено училище „ Св. Св. Кирил и 

Методий" с оглед подобряване качеството на образователния процес и повишаване 

степента на знания и компетентности у учениците.  

1.3. Задачи 

1.3.1. Правилното и трайно усвояване на учебния материал чрез: 

 стимулиране на любознателността и стремежа към знания; 

 изграждане у учениците на умения за рационално и самостоятелно учене. 

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

учениците. 
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1.3.3. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, 

решаване на конфликти и социално приемливо поведение. 

1.3.4. Уважение към личността и индивидуалните различия на децата – стил на възприемане 

и учене, темп на работа, потребности и интереси. 

1.3.5.Увеличаване на броя на учениците, обхванати в целодневната организация на учебния 

процес. 

1.3.6. Подобряване на материалната база с цел осигуряване на подходяща образователна 

среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VII 
клас.  

1.3.7. Насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и 

умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. 

1.3.8. Да се създадат и развият у учениците навици за самостоятелен труд и работа в екип. 

1.3.9. Да се помогне на учениците, които срещат затруднения по определен учебен предмет, 

чрез индивидуална работа и чрез консултации от учителите, специалисти по различни 

учебни предмети. 

1.3.10. Да се формират у учениците чувства на отговорност и дисциплина. 

1.3.11. Да се развият у учениците чувства за толерантност и търпимост. 

1.4. Очаквани резултати 

1.4.1. Повишаване качеството на образователния процес и повишаване степента на знания 

и компетентности у учениците.  

1.4.2. Развитие на творческите способности на учениците и участие на учениците в 

различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби и др. изяви. 

1.4.3. Формиране у учениците, обхванати в целодневна организация на учебния ден, на 

умения за рационално използване на свободното време и повишаване нивото на тяхната 

социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех. 

1.4.4. Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната организация 

на учебния ден. 

1.4.5. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап 

или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради 

затруднения в усвояването на учебното съдържание. 

1.4.6. Създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, 

етнически и културни общности. 

1.4.7. Създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и 

конкурентна среда чрез разнообразни дейности, включени в целодневната организация на 

учебния процес. 

1.4.8. Увеличен брой ученици, посещаващи ЦОУД. 

 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ 

2.1. Организация на дейностите при целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) 

2.1.1. В Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий" е организирана ЦОУД за 

учениците от I до VII клас.  

2.1.2. Целодневната организация на учебния ден включва провеждането на учебни часове 

по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа 

активност, занимания по интереси. 

2.1.3. Като част от училищното обучение, ЦОУД се организира в учебни години, учебни 

срокове, учебни седмици, учебни дни, учебни часове съгласно разпоредбите за 

организацията на дейностите в училищното образование. 

2.1.4. При приемане на Училищния учебен план, Педагогическият съвет определя  

възможностите за организиране на ЦОУД:  

2.1.5. За учебната 2022/2023 година за учениците от І, ІІ, ІІІ и ІV клас целодневната 

организация на учебния ден е организирана в смесен блок с редуване на задължителните 

учебни предмети с организиран отдих и физическа активност, занимания по интереси и 

самоподготовка. 
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 За учениците от V, VI и VІІ клас при целодневната организация на учебния ден, учебните 

часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите 

по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по 

интереси се провеждат съответно след обяд. 

2.1.6. Целодневна организация на учебния ден в смесен блок и брой на групите за 

ЦОУД  
Организирането на ЦОУД в смесен блок е извършено след проучване на 

предпочитанията от страна на родителите и решение на ПС .  

І клас, смесен блок – 25 ученици – 32 учебни седмици, от 15.09.2022 г. до 31.05.2023 

г. 

Учители – Розалия Димитрова и Ваня Миткова 

ІІ клас, смесен блок – 16 ученици - 32 учебни седмици, от 15.09.2022 г. до 

31.05.2023 г. 

Учители – Антонина Петрова и Мария Димова 

ІІІ клас, смесен блок – 24 ученици - 32 учебни седмици, от 15.09.2022 г. до 

31.05.2023 г. 

Учители – Йовка Ангелова и Мая Димитрова 

ІV клас, смесен блок – 20 ученици – 34 учебни седмици, от 15.09.2022 г. до 

14.06.2023 г. 

Учители – Николинка Павлова  и Веселина Василева  

 

Броят на групите за целодневна организация на учебния ден и броят на учениците в тях е 

определен съгласно ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените 

заявления от родителите до 15 септември.  

 

Сборна група V, VІ и VII клас – 21 ученици – V, VІ и VІІ клас – 34 учебни седмици от 

15.09.2022 г. до 15.06.2023 г. и VІІ клас – 36 учебни седмици от 15.09.2022 г. до 30.06.2023 

г. 

Учител – Георги Георгиев 

Броят на групите за ЦОУД и броят на учениците в тях е определен в началото на 

учебната година. В групите са включени ученици от различни класове от съответния етап 

на основното образование. 

2.1.7. Записване и отписване на учениците в ЦОУД. 

 Записването на учениците в групите за ЦОУД става въз основа на заявления, 

подадени от родителите/настойниците.  

 Броят на записаните ученици в групата за ЦОУД се коригира ежемесечно при 

записване или преместване на ученици, като промените в броя на учениците се 

отразяват своевременно. 

 Записването се извършва в началото на учебната година, в началото на втория 

учебен срок или при преместване на ученик от друго училище. 

 Отписването се извършва ежемесечно при отпадане или преместване на ученици от 

училището.  

 В І, ІІ, ІІІ и ІV клас присъствието в целодневната организация на учебния ден е 

задължително, след съгласието на родителя за смесен блок на обучение. 

2.1.8. Отсъствия. 

 При отсъствие на ученик от часовете за самоподготовка, организиран отдих и 

физическа активност и заниманията по интереси учителят поставя отсъствие в 

електронния дневник на групата.  

 При отсъствие на ученик от І, ІІ, ІІІ или ІV клас при смесен блок на обучение 

учителят поставя отсъствие в електронния дневник на класа. 

 Отсъствията от училище по уважителни причини са в следните случаи:  

-  по медицински причини – при представяне на медицински документ и след 

писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за 

детето; 
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- поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ 

от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, 

фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от 

родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето; 

- до 3 дни в една учебна година с разрешение на учителя в групата въз основа 

на уведомление от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;  

- до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището. 

 В случаите, в които ученикът има регистрирани повече от 20% отсъствия от общия 

брой часове в групата за ЦОУД, извън случаите на отсъствие по уважителни 

причини, учителят на групата подава информация до директора, с оглед 

предприемане на мерки за намаляване на безпричинните отсъствия. 

2.2. График (седмично разписание) на часовете в ЦОУД  

2.2.1. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите 

особености и възможностите на учениците и се утвърждава от директора в срок до 15 

септември на всяка учебна година.  

2.2.2. Часовете за дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността 

на които е в съответствие с чл.7, ал.1, т.1 и 2 на Наредба №10/01.09.2016 г.,  за организация 

на дейностите в училищното образование, изм. ДВ бр. 69 от 2022 г., както следва: 

 в I и II клас – тридесет и пет минути; 

 в III и IV клас – четиридесет минути; 

 в V - VІI клас – четиридесет минути. 

2.2.3. Предвидено е и време за почивка (междучасия) между дейностите по самоподготовка, 

и заниманията по интереси.  

2.2.4. Смесения блок включва последователно редуване в дневното разписание на един или 

два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един или два 

часа по самоподготовка по същия учебен предмет и/или по занимания по интереси.  

2.2.5. В случаите по т.2.2.4. заниманията по интереси са в тематично направление, свързано 

с учебното съдържание по учебния предмет. 

2.2.6. За учениците от V до VІІ клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих 

и физическа активност и по занимания по интереси са в самостоятелен блок след обяд и се 

разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко 

от 6 учебни часа и се разпределят дневно, както следва: 

o организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа;  

o самоподготовка – 2 учебни часа;  

o занимания по интереси – 2 учебни часа 

 

2.2.8. График на учебните часове в ЦОУД- смесен блок и групите за ЦОУД: 
 

І клас – смесен блок 
Пореден час 1 клас Междучасия 

1 08:00 - 08:35 8:35 – 8:50 

2 08:50 - 09:25 9:25 – 9:40 

3 09:40 – 10:15 10:15 – 10:40 

4 10:40 – 11:15 11:15 – 11:30 

5 11:30 – 12:05 - 

6 12:05 – 12:40 Обяд и отдих 

7 12:40 – 13:15 Организиран отдих и физическа активност 

8 13:15 – 13:50 13:50 – 14:00 

9 14:00 – 14:35 14:35 – 15:00 

10 15:00 – 15:35 15:35 – 15:45 

11 15:45 – 16:20  
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ІІ клас – смесен блок 

Пореден час 2 клас Междучасие 

1 08:00 - 08:35 8:35 – 8:50 

2 08:50 - 09:25 9:25 – 9:40 

3 09:40 – 10:15 10:15 – 10:40 

4 10:40 – 11:15 11:15 – 11:30 

5 11:30 – 12:05 - 

6 12:05 – 12:40 Обяд и отдих 

7 12:40 – 13:15 Организиран отдих и физическа активност 

8 13:15 – 13:50 13:50 – 14:00 

9 14:00 – 14:35 14:35 – 15:00 

10 15:00 – 15:35 15:35 – 15:45 

11 15:45 – 16:20 16:20 – 16:30                    

12 16:30 – 17:05  
 

ІІІ клас – смесен блок 
Пореден час 3 клас Междучасие 

1 8:00 – 8:40    8:40 – 8:50                        

2 8:50 – 9:30 9:30 – 9:40                        

3 9:40 – 10:20 10:20 – 10:40                     

4 10:40 – 11:20 11:20 – 11:30                    

5 11:30 – 12:10 - 

6 12:10 – 12:50 Обяд и отдих                                                      

7 12:50 – 13:30 Организиран отдих и физическа активност    

8 13:30 – 14:10 14:10 – 14:20                    

9 14:20 – 15:00 15:00 – 15:10                    

10 15:10 –  15:50 15:50 – 16:00                    

11 16:00 – 16:40 16:40 – 16:50                    

12 16:50 – 17:30  
 

ІV клас – смесен блок 
Пореден час 3 клас Междучасие 

1 8:00 – 8:40    8:40 – 8:50                        

2 8:50 – 9:30 9:30 – 9:40                        

3 9:40 – 10:20 10:20 – 10:40                     

4 10:40 – 11:20 11:20 – 11:30                    

5 11:30 – 12:10 - 

6 12:10 – 12:50 Обяд и отдих                                                      

7 12:50 – 13:30 Организиран отдих и физическа активност    

8 13:30 – 14:10 14:10 – 14:20                    

9 14:20 – 15:00 15:00 – 15:10                    

10 15:10 –  15:50 15:50 – 16:00                    

11 16:00 – 16:40 16:40 – 16:50                    

12 16:50 – 17:30  
 

Седмично разписание на сборна група за ЦОУД – V, VI и VII  клас: 
Блок А 13:50 ч. – 14:20 ч. – обяд;  

14:20 ч. – 14:50 ч. – организиран отдих и физическа активност 

Блок  В 14:50 ч. – 15:30 ч. – самоподготовка 

Междучасие 15:30 ч. – 15:40 ч. 

Блок  В 15:40 ч. – 16:20 ч. – самоподготовка 

Междучасие 16:20 ч. – 16:30 ч. 

Блок  С 16:30 ч. – 17:10 ч. – занимания по интереси 

Междучасие 17:10 ч. – 17:20 ч. 

Блок  С 17:20 ч. – 18:00 ч. – занимания по интереси 

Блок  А 18:00 ч. – 18:20 ч. – отдих 
 


