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УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА 
 ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

               ПРИ ОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” с. СОКОЛ 
 

Актуализирана и приета на ПС   на 12.09 2013г. с протокол №2,  в сила от 16.09.2013г.  

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ 

  Училищната  програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на 

основание заповед на Министъра на образованието, младежта и науката по одобрен проект по 

ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане 

на целодневна организация на учебния процес". 

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните 

групи в ОУ с. Сокол се осъществява съгласно ППЗНП; Наредба № 3/2008 г. за нормите за 

преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на 

народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и 

броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена. 

 
1.2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Целта на училищната програма е да се регламентират условията и редът за провеждане 

на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас в ОУ с. Сокол  с  

оглед подобряване на качеството на образованието. 

 
1. 3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

     Училищната програма включва всички дейности в полуинтернатните групи в ОУ с. 

Сокол като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики предвид 

постигане на качествен образователно- възпитателен процес. 
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2.  ИЗИСКВАНИЯ 
Училището е  вписано в Списъка на средищните училища в страната за съответната 

учебна година в акт на Министерския съвет на Р България, както и в заповед на министъра на 

образованието, младежта и науката и участва в проект „Подобряване на качеството на 

образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния 

процес". 
 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ПИГ 
Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти /разпределение на часовете за 

деня/: 
- Блок А - обяд, - 1 часа 
- Блок В - самоподготовка - 2 часа 
- Блок С - дейности по интереси /ДИ/- 2 часа 

        Блок А – организиран отдих- 1 час 
 

Часовете от блок А 

  Часовете от блок А задължително се провеждат в периода от 12.10 до 12.50 и от 15.50 

до 16. 30 часа за начален етап и от 13.00 до 13.45 и от 17.05 до 17.50 часа за прогимназиален 

етап. Часовете от блок А  се провеждат в помещения, оборудвани за обяд и отдих. 

Часовете от блок В  

Часовете от блок В се провеждат в периода от 12.50 до 14.20 за начален етап и от 13.45 

до 15.25 часа за прогимназиален етап.Самоподготовката допринася за правилното и трайно 

усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с 

разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие 

чрез усъвършенстване на уменията за общуване.  

За часовете по самоподготовка /блок В/, в зависимост от потребностите на   учениците, 

се осигуряват консултации с учители–специалисти. Директорът изготвя график за 

консултациите по време на самоподготовката, водена от учителите-специалисти по различните 

учебни предмети на учениците в ПИГ. (График – Приложение 1) 

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; 
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- усвояване и затвърждаване 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; 
 
Часовете от блок С 

Часовете от блок С се провеждат в периода от 14.30 до 15.50 часа за начален етап и от 

15.35 до 17.05 часа за прогимназиален етап. Директорът на ОУ с. Сокол прави проучване и 

осигурява необходимата материална база, включително и извън наличната за училището, в 

зависимост от заявените потребности на учениците и от регионалната специфика в 

сътрудничество с родителите, общинската администрация и РИО.  

Дейностите по интереси /ДИ/ се организират с оглед мотивиране на учениците и 

родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не 

са пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП и СИП. 

При наличие на условия часовете по самоподготовка /Блок В/ и дейности по интереси 

/Блок С/ могат да се провеждат и в училищните библиотеки, ако недостигат помещения, 

оборудвани по проекта. 

В ОУ с. Сокол с целодневна организация на образователно-възпитателния процес се 

осигурява по време на целия ден медицинско обслужване и охрана. 

Възпитателите/учителите, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, 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, па паметта и 

въображението. 

Подкрепящата роля на учителя/възпитателя в ПИГ изисква създаване на педагогически 

технологии, съобразно спецификата на училището и  включват организирането на: 

    - ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави , език, 

бит и др.  

   - симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на  основата на 

теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия /дебат/; 
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  - метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на „ предвижване " по 

учебния материал въз основа на термините; 

  - кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни 

точки; 

  - инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране 

на разбирането; 

- рефлексия /самооценяване /; 

- мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални 

решения; 
 

 В случай на необходимост учителят/възпитателят преструктурира темите, като корекциите се 

нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на средищното училище. 

 За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5 се изготвят заявки от 

учителя/възпитателя до директора на училището и от директора на училището до РИО. 

 

2.3. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в ОУ с. 

Сокол се вписват в следната училищна документация : 

- Списък - Образец 1; 

- Седмично разписание на часовете в училището; 

- Годишния план за дейността на училището; 

- Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет; 

- Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/; 

- Дневник на ПИГ;  

- Декларации за лекторски часове; 
 

Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база-данни от директора на училището 

и от определен експерт от РИО. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
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  Утвърждаване на Средищното училище като успешна политика за модернизиране и 

оптимизиране на училищната мрежа. 

  Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в ОУ с. Сокол 

  Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от  

закритите и преобразуваните училища чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите, 

и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния 

процес". 
  
 Повишаване нивото на социализация на учениците обхванати в ПИГ, както и 

възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех. 


