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Утвърждавам:
/Маруся Бочукова/

П Р О Г Р А М А

за целодневна организация на учебния ден,
ОУ “Никола Йонков Вапцаров”, с. Широка лъка, уч. 2016/2017 г.

1. Общи положения
Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е разработена

на основание чл. 19 от Наредба № 18 / 01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в
училищното  образование.

1.1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училище.
ОУ “Н. Й. Вапцаров” е общообразователно, непрофилирано училище. През уч.

2016/2017 г. се обучават двадесет и седем ученици, сформирани са четири паралелки:
ІІ клас; ІІІ и ІV клас; V клас; VІ и VІІ клас и една сборна полуинтернатна група с
ученици от ІІ до VІІ клас. Полуинтернатната група се състои от  осемнадесет ученици,
със старши учител Михал П. Батаклиев..

Учениците са от с. Широка лъка и седем пътуващи момчета и момичета от с.
Стойките. Сред тях има ученици с отличен, мн. добър и добър успех, с изявени
музикални способности, както и изоставащи, двама ученици са със специални
образователни потребности.

1.2. Цел на програмата
Подобряване на качеството и ефективността на образованието.

2. Организация на дейностите в ПИГ:

12. 00 ч. - 12. 45 ч. - Организиран отдих и физическа активност
12. 45 ч. – 13. 30 ч. - Обяд, организиран отдих и физическа активност
13. 30 ч. - 14. 15 ч. - Занимание по интереси
14. 25 ч. - 15. 10 ч. – Самоподготовка
15. 20 ч. - 16. 05 ч. – Самоподготовка
16. 15 ч. – 17. 00 ч. – Занимание по интереси.

2.1. Педагогически изисквания при провеждане на дейностите.
2.1.1. Педагогически изисквания при провеждане на организиран отдих и

физическа активност.
Ключови акценти: Дейностите по организиран отдих и физическа активност

включват:

 организиране на обедното хранене на учениците;
 организиране и провеждане на отдиха и физическата активност на

учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към
самоподготовката.



 провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали
затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и др.;

 създаване на здравословни навици;
 грижа за опазване здравето и живота на учениците, включително по

време на пътуването с учениците от училището до населените места, в които живеят и
обратно.

Условия: организираният отдих и физическа активност се провеждат в къта за
отдих, в спортната зала или на открито, когато метеорологичните условия позволяват
това.

2. 1. 2. Педагогически изисквания при провеждане на самоподготовката.
Ключови акценти:

 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;

 консултации с учители по различните учебни предмети.
Условия: Според потребностите на учениците в дейностите по самоподготовка

може да се осигуряват консултации с началните учители и с учители по съответните
учебни предмети.

2. 1. 3. Педагогически изисквания при провеждане на дейности по интереси.
Ключови акценти: Дейностите по интереси включват разнообразен набор от

достъпни и забавни дейности, които имат за цел да предотвратят преумората и да
развиват и обогатяват детското мислене, както и да допринесат за придобиване на
полезни и нови знания или за  интерпретиране и прилагане в практиката на вече
получени и затвърдени знания.

Те могат да включват:
 дидактически игри;
 спортни игри;
 запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи,

традиции и празници;
 четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с

книгата;
 слушане на музикални произведения;
 игри по избор на учениците /домино, шах  и др./;
 изготвяне на подходяща украса за празниците;
 лично творчество.

Условия:  В началото на учебната година директорът организира проучване на
интересите на учениците.

Използва се материалната база на училището - кл. стаи /ІІ клас/, игротека,
компютърна зала, спортна зала, училищна библиотека, актова зала и др./, както и извън
наличната в училище – етнографски музей, природни забележителности, библиотека в
читалище “Екзарх Стефан” и др.

Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласни дейности.
Всички дейности се допълват. Всяка от тях има своето място и значение за

постигане на общодостъпно базисно знание, основано на принципите за справедливост,
толерантност и перспективност.

Дейностите не могат да се изключват или заменят за сметка на останалите.
2. 2. Аспекти на работа на педагога в ПИГ
2. 2. 1. Норма на преподавателска работа

Нормата за преподавателска работа на старши учителя е с продължителност от 30
астрономически часа.



2. 2. 2. Отразяване на целодневната организация в документация
Дейностите по целодневната организация на учебния ден се вписват в следната
училищна документация:

 Списък- Образец 1;
 Седмично разписание на часовете;
 Годишния план на дейността на училището;
 Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;
 Дневен режим;
 Дневник на ПИГ;

3. Условия за постигане на ефективност и резултатност на образователно –
възпитателния процес при целодневна организация на учебния ден:

 квалифициран старши учител в ПИГ;
 връзка на старши учителя в ПИГ с класните ръководители и старши

учители по учебни предмети, с родителите / настойниците;
 много добра материална база;
 осигурени безопасни и здравословни условия за изпълнение на

дейностите.
4. Наблюдение и контрол на дейности при целодневно обучение.

4. 1. Контрол от страна на директора
4. 2. Оценяване напредъка на учениците от страна на старши учителя.

5. Очаквани резултати от изпълнението на училищната програма:

 Повишаване качеството на образователно – възпитателния процес в
училище;

 Повишаване мотивацията на учениците, учителите и родителите от
прилагане на модела  ”целодневна организация на учебния ден”;

 Повишаване нивото на социализация на учениците, обхванати в ПИГ,
възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех.

Изготвили:
1. Магдалена Гергьовска – старши учител в начален етап.
2. Маргарита Чакърова – старши учител в начален етап.

Годишната училищна програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с
решение № 11 от Протокол № 10 / 09. 09. 2016 г. и е утвърдена със Заповед № РД 06 –
364 / 09. 09. 2016 г. на директора на ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Широка лъка.


