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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основание за разработване на Програмата 

 

Чл. 1. Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния процес в            

ОУ „Димитър Талев” е разработена на основание чл. 19, ал. 1 при спазени изисквания              

на чл. 19, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в                 

училищното образование и във връзка с чл. 102, ал. 2 и ал. 4 от ЗПУО за провеждане на                  

целодневна организация на учебния ден. 

Чл. 2. Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и              

реда определени с ДОС за финансиране на институциите. 

 

Цел и педназначение а Програмата 

 

Чл. 3. Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на               

целодневната организация на учебния процес за учениците от I до IV клас в ОУ              

„Димитър Талев" гр. Пловдив с оглед подобряване на качеството на образованието. 

Чл. 4. Програмата е предназначена за подпомагане целодневна организация на учебния           

процес в ОУ „Димитър Талев" в съответствие с неговата специфика и конкретни            

потребности. 

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Организация на дейностите в групите за целодневна организация на 

учебния ден 

 

Чл. 5. Програмата включва организирането, разпределението и съдържанието на         

дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания          

по интереси в групите за целодневна организация на учебния ден в ОУ „ Димитър              

Талев" като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики           

предвид постигане на качествен образователно-възпитателен процес.  

Чл. 6. Училището организира целодневната организация на учебния ден за ученици от I             

до IV клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището. 
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Чл. 7. Условията и редът за организиране и провеждане на целодневната организация            

на учебния ден се определят с държавния образователен стандарт за организация на            

дейностите в училищното образование. 

Чл. 8. Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и              

реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на            

подадените заявления от родителите до 1 септември.  

Чл. 9. Преди началото на учебната година, директорът утвърждава със заповед броя на             

групите по класове, максималния брой на учениците в група и възлага ръководството            

им  на учители от начален етап на образование. 

Чл. 10. След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в             

сформираните групи за целодневна организация на учебния ден до максималния им           

брой, определен в заповедта по чл. 9. 

Чл. 11. При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното            

разписание се провеждат  

(1) В самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих            

и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд,            

като при III и IV клас заниманията по интереси се провеждат в блок 

(2) При иновативните паралелки от I и II клас общообразователните предмети и            

часовете по самоподготовка са разпределени преди и след обяд, а организирания отдих            

и физическата активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд. 

Чл. 12. За дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност            

и заниманията по интереси учениците от една или няколко паралелки от един клас се              

разпределят в групи съгласно ДОС за финансирането на институциите. 

Чл. 13. При недостатъчен брой ученици за сформиране на групите по чл. 12 за              

дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и за          

заниманията по интереси учениците от една или няколко паралелки от различни           

класове могат да се разпределят в групи, ако са в рамките на начален етап. 

Чл. 14. Класните ръководители и ръководителите на група съвместно организират          

, координират и отговарят за създаване на безопасни условия за предаването/           

приемането на учениците след приключване на учебните часове, провеждани         

преди обяд. 

Чл. 15. За провеждането на заниманията по интереси учениците от групите може да се              
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преразпределят и в групи по интереси. 

Чл. 16. 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, както и в извънкласни дейности. 

Чл. 17. Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и           

заниманията по интереси се организират в учебни часове, както следва: 

1. тридесет и пет минути - в I и II клас; 

2. четиридесет минути - в III - IV клас; 

3. три модула по тридесет минути за дейностите по самоподготовка - в III и в IV               

клас; 

4. след всеки учебен час се осигурява почивка на учениците; 

Чл. 18. При непредвидени и извънредни обстоятелства директорът може да намалява           

продължителността на самоподготовката, заниманията по интереси и организирания        

отдих и физическа активност при целодневна организация на учебния ден, като           

уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на учебния           

ден, за който се отнася намалението и създава организация за уведомяване на            

родителите на учениците.  

Чл. 19. Заниманията но интереси могат да се провеждат в класните стаи, компютърните              

кабинети, откритата класна стая, училищната библиотека, извън училище в рамките на           

града, при спазване на разпоредбите на ПДУ за организиране на посещение. 

Чл. 20. Последният учебен час за деня завършва с 5 минутен коментар върху ежедневни               

ситуации и примери за спазване на Закона за безопасно движение по пътищата. Краят             

на учебния ден се определя със заповед на директора преди началото на учебната             

година. 

Чл. 21. Учителят извежда учениците до фоайето на училището по график, утвърден от              

директора 

      Чл. 22. Учителят изпраща учениците до 17:30 часа.. 

Чл. 23. (1) Директорът утвърждава график за дежурство на учители след времето             

по чл. 22 до изпращането на последния ученик. 

      (2) Забранено е оставането на ученици на охранителя без присъствието на учител.  

Чл. 24. Учителите довеждат до знанието на родителите графиците за организация на             

дейностите. Същите се публикуват в  екипен диск „Графици“ и на сайта на училището. 
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III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО САМОПОДГОТОВКА, 

ОРГАНИЗИРАН  ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ЗАНИМАНИЯ ПО 

ИНТЕРЕСИ 

 

Чл. 25. (1) За учениците от I и II клас дейностите по самоподготовка, организиран отдих и                

физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва:  

1. самоподготовка  – 2 учебни часа;  

2. организиран отдих и физическа активност  – 2 учебни часа; 

3. занимания по интереси – 2 учебни часа, като за иновативните паралелки те са в              

блок.  

(2) За учениците от III и IV клас дейностите по самоподготовка, организиран отдих и             

физическа активност и занимания по интереси се разпределят дневно, както следва:  

1. самоподготовка: 2 часа по 45 минути разпределени в три модула по 30 минути; 

2. организиран отдих и физическа активност - 2 учебни часа;  

3. занимания по интереси в блок 

Чл. 26. Учителят в група за целодневна организация на обучението изготвя           

дидактически план/ГТР за организиране и провеждане на образователния        

процес и/или на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа         

активност и занимания по интереси за придобиване на ключови         

компетентности от учениците 

Чл. 27.  Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 

1. планиране, организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за           

създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към         

самоподготовката; 

2. осигуряване на време за обедното хранене на учениците; 

3. наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания          

отдих и физическа активност на учениците; 

4. провеждане на беседи и разговори учениците по възникнали затруднения,         

проблеми, конфликти и други, за осъществяване на преход към         

самоподготовката; 

5. спазване на здравно-хигиенни норми и изисквания от учениците; 
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6. грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците. 

 

Чл. 28. Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения,            

различни от тези за дейностите по самоподготовка - спортна площадка на двора,            

физкултурния салон, стола за хранене. 

Чл. 29. Всеки учител определя зона на своята група и отговаря за безопасността на              

учениците. Не оставя учениците без надзор и въвежда ясни правила за реда и             

начина на провеждане на отдиха и дейностите по физическа активност. 

Чл. 30. Дейностите по самоподготовка па учениците включват: 

1. разнообразни дейности за осмисляне на изучаваното съдържание по време на          

учебните часове: 

2. усвояване на начини и методи за рационално учене; 

3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи: 

4. подготовка за контролни работи; 

5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с         

общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от        

учителя на групата; 

6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на         

подготовката: 

7. консултации с учители по различни учебни предмети. 

8. консултациите по ал.7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178. ал.            

1. т. 5 ЗПУО. 

9. учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и           

съвместно определят съдържанието на самоподготовката. 

10. иновативниите елементи в дейностите за самоподготовка за III и IV клас           

включва удължаване на продължителността на двете самонодготовки на 45         

минути, разпределени в три модула по 30 минути. Структурата на          

самоподготовкага е подчинена на промяна на състоянията на ученика „мисля,          

уча, знам”. Това се осъществява посредством насоки от учителя как ученикът да            

набави ресурса от необходими знания за изпълнението на домашната работа.          

Следва самостоятелното писане на домашните – „уча“, след което следва трето           

състояние „знам“ , при което ученикът анализира усвоените знания и пропуски в            
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усвояването на учебното съдържание в обратна връзка, която затвърждава         

неговата увереност в каква степен владее съответния учебен материал и къде           

точно има затруднение. 

11. Ръководителят на групата осъществява всеки час контрол на изпълнението на          

домашната работа, полага дата и подпис в учебното помагало, тетрадка и други. 

 

Чл. 31. Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на            

учениците, техните възрастови особености, индивидуалните им потребности,       

интересите им и тяхното познавателно развитие, проучени чрез анкета в началото на            

учебната година и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен              

план. 

Чл. 32. (1) Заниманията по интереси включват: 

1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески           

умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата,           

спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование,       

образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство; 

2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и         

спортно-туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско,           

областно, национално и международно равнище; 

3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се               

придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 85,           

ал. 3 ЗПУО. 

(2) Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите          

компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните         

науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. 

(3) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите          

компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и        

креативното мислене на децата и учениците. 

Чл. 33. (1) Училището осигурява разнообразие от занимания по интереси в часовете за 

занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.  
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(2) В случай че не е направен избор от ученици за участие в занимания по интереси,                

свързани с играта на шах, такива занимания се провеждат в часовете за занимания по              

интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден." 

(2) Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на групи           

за занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на            

целодневната организация на учебния ден. 

Чл. 34.. Учителят в група създава организация, мотивация и мониторинг на           

изпълнението на дейностите по интереси, като формира в учениците нагласи за           

личностно развитие. 

Чл. 35. Всички дейности при целодневното обучение се допълват. Всяка от тях има             

своето място и значение за постигане на общодостъпно базисно знание. При           

планирането на образователно-възпитателния процес не могат да се изключват или          

заменят дейности за сметка на останалите.  

 

IV. ОТСЪСТВИЯ, МЕРКИ И САНКЦИИ. 

 

Чл. 36. Ученикът може да отсъства от дейности при ЦОУД по уважителни причини в              

следните случаи: 

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни            

след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в             

лечебно заведение в случаите, когато ученикът отсъства през целия учебен ден. 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като           

състезания, конкурси, олимпиади, концерти и други, при представяне на документ          

от спортния клуб, в който ученикът членува или от организаторите на дейностите,            

от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;  

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление              

от родителя до класния ръководител в случаите, когато ученикът отсъства през           

целия учебен ден; 

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на              

училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което           

подробно се описват причините за отсъствието, в случаите, когато ученикът          

отсъства през целия учебен ден; 
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5. до 30 учебни часа в учебния срок с мотивирано писмено заявление от родителя до              

учителя в група;   

Чл. 37. При допуснати отсъствия на ученик от дейности в ЦОУД по неуважителни             

причини се прилагат следните действия: 

1. 1 уч. ден отсъствия – учителят информира родителя/ електронен дневник или            

телефонен разговор, в случай, че родителят не е активен потребител на ел. дневник,             

в деня на отсъствието за установяване на причините за отсъствието на ученика и             

необходимостта от отстраняването им;  

2. 3 уч. дни отсъствия – учителят кани на среща-разговор родителя в часа за             

консултиране или в удобин за двете страни час и изслушва родителя. Набелязват            

мерки за отстраняване на отсъствието. Документират срещата с протокол и          

положени подписи. 

3. 5 уч. дни отсъствия – налагане на мярка „отписване от групата за целодневна              

организация на учебния ден“ със заповед на директора, по мотивирано писмено           

предложение на учителя и приложени предприети мерки по точка 2. 

Чл. 38. За възпрепятстване на учебно-възпитателния процес и неизпълнение на          

задълженията на учениците, определени в ЗПУО и в нормативните актове по неговото            

прилагане и в правилника за дейността на училището след изчерпване на останалите            

механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на          

проблемното поведение на учениците се прилага следната мярка: 

1. в електронния дневник се отразява забележка от учителя на групата; 

2. след три забележки учителят на групата информира родителя, кани го на среща, за             

която води протокол  и представя доклад на директора с приложен протокол. 

3. директорът се произнася по внесения доклад в срок до три дни; 

4. при становище „За отстраняване от групата”, директорът издава заповед.  

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ГРУПАТА 

 

Чл. 39. Документация, водена и съхранявана от ръководителя на групата : 

1. декларации за самостоятелно прибиране на учениците от училище; 

2. декларация от родителите за посещение на ученика на извънкласни дейности,          

клубове, спортни клубове и други 
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3. заявление до учителя – ръководител на групата за отсъствие по уважителни           

причини  

4. медицински документи 

5. протоколи от проведени срещи и консултиране с родители 

6. електронен дневник – седмично разписани, дейности в ЦОУД, отсъствия, теми,          

отзиви и други. 

Чл. 40. Учителят в група за целодневна организация на учебния ден съхранява            

съпътстващата документация на групата в класьор, със срок на съхранение до края на             

учебната година, с изключение на т. 6 от чл. 39. 

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Чл.41.  Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. 

Чл. 42. Насърчаване и повишаване на грамотността. 

Чл. 43. Намаляване дела на преждевременно напуснали образователната система. 

Чл. 44. Предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от             

уязвимите групи. 

Чл. 45. Социализация и мотивация на ученика. Възприемане на училището като желана            

територия за ученика. 

Чл. 46. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, както и предоставяне на            

възможности за изява и развитие на умения, знания и интереси. 

 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 – Заявление за записване в група за ЦОУД 

Приложение № 2 – Заявление за отписване в група за ЦОУД 

Приложение № 3 – Декларации за самостоятелно прибиране на учениците от училище; 

Приложение № 4 – Заявление до ръководителя на групата за отсъствия до 30 уч.часа  

Приложение № 5 – Декларация от родителите за посещение на ученика на            

извънкласни дейности, клубове, спортни клубове и други  

 
 
                                        Приложение № 4 
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ДО  
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ГРУПА 
ОТ ЦОУД 
ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 
ГР. ПЛОВДИВ 
  
                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
  
 
От ............................................................................................................................ 
                                 (име и фамилия на родителя/ настойника) 
 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ............................................................, 
 
Моля за Вашето разрешение  
 дъщеря ми/ сина ми................................................................................................................. 
                                                         (трите имена на ученика/ученичка) 
 
ученик/ ученичка от ....................клас/ паралелка за учебната ............................................. 
 
да отсъства от учебни часове по дейности в ЦОУД  в дните/ часове  
дата................учебен час.............. дейност по ....................................................................... 
дата................учебен час.............. дейност по ....................................................................... 
дата................учебен час.............. дейност по ........................................................................     
(описват се дата, пореден учебен час, вид дейност) 
 
Причините, поради които се налага детето ми да отсъства от училище  са следните: 
                       (подробно се описват причините за отсъствието) 
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......... 
 
Към момента детето ми е отсъствало ...............................................учебни часа по         
уважителни причини с мотивирано заявление до ръководителя на групата. 
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(описват се броя на учебните часове, през които ученикът е отсъствал по уважителни             
причини с мотивирано заявление до ръководителя на групата, в случай, че не е             
отсъствал,  се записва „не е отсъствало“) 
 
Дата:.......................... 
 
С УВАЖЕНИЕ:................................. 
                                (подпис на родителя) 

 
 
 

Приложение 5 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Долуподписаният/ата/ 

..........................................................................................................., 
/трите имена на родителя/настойника/ 

 
родител на  

..............................................................................................................................,  
                            /трите имена на ученика/ 

 
целодневна организация на обучение по реда на чл. 21, ал. 1 от ДОС ОДУО, 

      ................................група,.............клас,  
учител на групата г-жа............................................................................................. 
 

                                     ДЕКЛАРИРАМ 
 
           че през учебната 20.../ 20... година синът ми /дъщеря ми посещава извънкласни  
 
 
форми:........................................................................................................................................  

                                                                    /клуб, секция, школа и др./ 
Прилагам документ. 
 
в ...........................................................за времето от.........................ч.    

до............................ч. 
             /ден от седмицата/ 
 
в ...........................................................за времето от.........................ч.    

до............................ч. 
             /ден от седмицата/ 
 
в ...........................................................за времето от.........................ч.    

до............................ч. 
             /ден от седмицата/ 
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в ...........................................................за времето от.........................ч.    
до............................ч. 
                  /ден от седмицата/ 

 
в ...........................................................за времето от.........................ч.    

до............................ч. 
                  /ден от седмицата/ 

 
Настоящата декларация да послужи за извиняването на отсъствията на детето          

ми от часове по занимания по интереси или организиран отдих и физическа            
активност. 

Известно ми е, че отсъствия от часовете по самоподготовка се допускат само            
поради медицински причини. 

 
 
 

Дата: . . . . . . . . . . . . .                      Декларатор: 
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