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1. Общи положения: 

1.1. Нормативно основание: 

        Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на 

основание чл.102 (2) на ЗПУО и Наредба 10/01.09.2016 г. 

           Редът, условията и начинът на сформирането на ЦОУД в СУ „Никола  Йонков 

Вапцаров” гр. Айтос се осъществява на основание чл. 258(1) от ЗПУО и Наредба 10/ 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  

 

1.2. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището. 

         Целодневната организация на учебния ден (ЦОУД) се организира съгласно чл. 18 от 

Наредба 10/01.09.2016 г., като учебните занятия по задължителните учебни часове се 

провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа 

активност, занимания по интереси  се провеждат след обяд за учениците от І до VII клас. 

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. 

В състава на групите за ЦОУД има ученици с различна степен на усвояване на знания, както и 

пътуващи ученици от други населени места. Пътуващите ученици са от селата: Зетьово, 

Пещерско, Дрянковец, Малка поляна и Съдиево. Училището е обявено за средищно и 

иновативно с постановление на Министерския съвет. 

 

1.3. Предназначение на програмата: 

Училищната програма за Целодневна организация на учебния ден конкретизира целите, 

условията и реда за провеждане на целодневната организация в училището през учебната 

2022/2023 година; дейностите в ЦОУД І – VІІ клас; общите и специфичните характеристики и 

различия в структурата, състава и обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за 

постигане на качествен образователно-възпитателен процес, както и на целите, заложени в 

стратегията на училището, за повишаване на резултатите от обучението и възпитанието на 

учениците. 

Като част от училищното обучение, целодневна организация на учебния ден се осъществява в 

учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни, учебни часове съгласно 

разпоредбите на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование чл.3 т.1, 

чл.4, т.1и т.2 и чл.5. 

 

2. Цели и задачи на програмата: 

2.1. Основни цели: 

1.  Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите   компетентности и на 

умения за живот и работа през XXI век; 

2.  Възпитание в ценности; 

3.  Развитие на способностите и талантите; 

4.  Мотивирани и креативни учители; 

5.  Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя; 
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6.  Създаване и развиване на ефективни училищни общности; 

 

7.  Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към 

образованието; 

8.  Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всеки ученик; 

9.  Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със 

специални образователни потребности; 

10.  Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на                         

дискриминация; 

11. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси; 

12. Разширяване на възможностите за учене през целия живот. 

 

2.2  Основни задачи:  

          За реализиране на целите на програмата се извеждат следните задачи: 

Образователни задачи: 

 Осигуряване на съвременна образователна среда, която да гарантира единен подход при 

прилагането на ключови компетентности в сферата на формалното образование, 

неформалното обучение и информалното учене; 

 Създаване на условия и подкрепа за изграждане на цялостни училищни визии и стратегии 

за интегриране на учебното съдържание с фокус върху ключовите компетентности; 

 Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови 

компетентности и развитие на способности да се решават проблеми; 

 Акцентиране върху формиране на научна, финансова, дигитална медийна грамотност и 

дух на предприемчивост и иновации; 

 Развитие на ключови компетентности и умения за живот през XXI век чрез средствата и 

формите на различните изкуства, науки, технологиите и спорта; 

 Достъп до електронно четими учебници, електронни ресурси, подпомагащи 

придобиването на необходимите компетентности и стимулиращи развитието на личностни, 

социални и граждански умения и на емоционална интелигентност; 

 Формиране на умения при учениците да използват придобитите компетентности при 

изпълнение на ежедневни задачи, за справяне в сложни и непознати житейски ситуации в 

променяща се околна среда; 

 Интегриране на дигиталната и медийната грамотност; 

 Системно взаимодействие с родителите за формиране и развитие у учениците на 

ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век; 

 Разширяване на спектъра от занимания по интереси, насочени към развитието на 

личностни и междуличностни умения; 

 Разширяване на обхвата на участниците в заниманията по интереси, чрез провеждане на 

различни форми на изяви на училищно и междуучилищно, общинско ниво и др.; 

 Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и състезания на местно, регионално, 

национално и международно ниво в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; 

 Създаване на подходящи условия за личностно развитие за насърчаване на активния 

начин на живот; 
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 Системно взаимодействие с родителите за развитие на способностите и талантите на 

учениците; 

 

 

 Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на   учителя; 

 Изработване и прилагане на система за проследимост на придобитите квалификации и на 

необходимостта от продължаваща квалификация на педагогическите специалисти; 

 Насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти през целия 

живот за продължаващо професионално развитие; 

 Разширяване на възможностите за квалификацията на педагогически специалисти без 

откъсване от работа; 

 Насоченост при подготовката на педагогическите специалисти към прилагане на 

компетентностния подход и на ценностно-ориентиран подход в образователния процес; 

 Осъществяване на мобилност на педагогически специалисти, в т.ч. и чрез Европейска 

програма Еразъм+; 

 Признаване на създадените от педагогическите специалисти отворени образователни 

ресурси като професионална заслуга; 

 Прилагане на система от мерки/правила за ефективно функциониране на училищната 

общност, свързани със социалната ангажираност и отговорностите на всички членове на 

общността, с акцент върху семейството; 

 Прилагане на училищни политики за създаване на позитивен организационен климат, 

ефективна комуникация и позитивни отношения между всички участници в процеса на 

образование и заинтересованите страни, включително за управление на конфликти, за 

преодоляване на стереотипи, предразсъдъци и дискриминационни нагласи; 

 Насърчаване участието на училищните общности в планиране и реализиране на училищни 

събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.; 

 Прилагане на програми за взаимодействие на училищната общност с различни 

заинтересовани групи, които да подпомагат включването на децата в образование, трайното 

им приобщаване и повишаването на образователните им резултати; 

 Създаване на условия за взаимодействие между родителите и насърчаване на 

партньорството между тях за активно участие в училищния живот (на ниво клас, училище, 

извънучилищно ниво; общности на настоящи и бивши родители и ученици и др., които 

работят съвместно в интерес на училището и др.); 

 Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата към 

образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене; 

 Прилагане на приобщаващи грижи и на модели за адаптация и плавен преход на ученика 

към условията в училището, както и на прехода между отделните етапи и степени; 

 Подкрепа на учителите за прилагане на индивидуален подход и за персонализиранe на 

обучението за всеки ученик съобразно индивидуалните му потребности, напредъка и 

възможностите за разгръщане на пълния му потенциал; 

 Създаване и използване на адаптирани отворени образователни ресурси за ученици със 

специални образователни потребности; 

 Споделяне на успешни училищни политики за превенция и намаляване на агресията и 

тормоза и недопускане на дискриминация; 
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 Изпълнение на програми за възпитателна работа, вкл. споделяне на модели за                

възпитателни взаимодействия в образователния процес; споделяне на добри практики и 

иновации във възпитателната дейност; 

 Формиране на нагласи за приемане на различията между и учениците, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, произход, религия; 

 Подкрепа на дейността на ученическите съвети и ученическото самоуправление; 

 Засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в дейностите на 

образователната институция; 

 Въвеждане на образователни иновации в организацията, управлението, образователното 

съдържание, методите на преподаване и образователната среда; 

 Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във всички сфери на 

училищния живот; 

 Създаване на педагогически професионални общности и активизиране на участието и 

екипната работа на педагогическите специалисти при вземане на решения, предлагане и 

реализиране на иновации; 

 Текущ обмен на данни и опит между педагогическите специалисти, свързани с 

постиженията на учениците, чрез използване на отворени образователни ресурси; 

 Създаване на механизми за самооценка на иновационните дейности, посредством 

споделяне на иновативни практики и постижения от страна на учениците и техните родители; 

 Въвеждане, утвърждаване и мултиплициране на иновативни практики, реализирани 

посредством мобилност, включително и чрез програмата Еразъм +; 

 Прилагане на подкрепящи политики за иновации и стимулиране на личното творчество на 

участниците в образователния процес; 

 Подобряване и активизиране на участието на родителската общност чрез приобщаващи 

иновативни дейности; 

 Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение както в присъствена форма, така и 

в обучение в електронна среда на базата на интегрирано знание, критично мислене и 

самооценка; 

 Изграждане на мрежа на иновации чрез създаване на иновативно пространство; 

 Балансирано използване на дигиталните образователни решения и на традиционното 

учене съобразно възрастта на учениците; 

 Развиване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване в онлайн среда и 

за разработка и използване на дигитално учебно съдържание; 

 Формиране на умения за безопасно използване на интернет, за разпознаване на рискове, 

заплахи, фалшивите новини и др.; 

 Ефективен и постоянен контрол от страна на педагогическите специалисти за спазване на 

правилата за работа в мрежата на учениците; 

 Споделяне, интегриране и използване на вече съществуващи и доказали ефективността си        

безплатни дигитални образователни ресурси за ученици и учители; 

 Изграждане на екологична култура и навици за разделно събиране на отпадъци; 
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 Създаване и използване на отворени образователни ресурси и модели за устойчиво 

развитие на национално, регионално и институционално ниво; 

 

 Развитие на проектно-ориентирано учене; 

 Насърчаване на мобилността по европейски и международни програми на учащите и 

служителите и на транснационалното сътрудничество на доставчиците на образование и 

обучение; 

 Използване на образователни платформи и споделяне на ефективни модели в подкрепа на 

висококачествено и приобщаващо образование и обучение през целия живот. 

             

Възпитателни задачи: 

 Насърчаване на ценностно-ориентирано поведение и създаване на атмосфера в класната 

стая, благоприятстваща формиране на социални и граждански компетентности; 

 Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската национална 

идентичност и популяризиране на българския език, традиции и култура; 

 Възпитание, насочено към изграждане у учениците на стремеж за изказване на 

информирано мнение, за проява на взаимно уважение, разбирателство и сътрудничество; 

възпитание в доброта; 

 Обучение, насочено към приобщаване към европейските и общочовешките ценности; 

 Развитие на умения за справяне с прояви на радикализация и екстремизъм, водещи до 

разделение, дискриминация, разпространение на фалшиви новини и омраза в обществото; 

 Развитие на умения за разпознаване и превенция на трафик на хора; на зависимости към        

наркотични вещества и др.; 

 Изграждане на умения за критично мислене и разбиране за света, културата, религиите, 

историята, медиите, икономиката, околната среда, устойчивостта; 

 Развитие на ценностно-ориентирано поведение за зачитане на човешкото достойнство, 

свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на човека, с акцент върху. 

правата на детето и детското участие; 

 Формиране на компетентности за междукултурен диалог и изява на активна гражданска 

позиция; осигуряване на детското и младежко участие; 

 Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки ученик; 

 Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у учениците. 

 Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към  

образованието 

 Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, благотворителни 

акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието; 

 Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата към 

образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене. 

 

3. Основни дейности на училището по организиране и провеждане на ЦОУД: 

 Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в групова ЦОУД; 

 Приемане на ПС и утвърждаване от директора на ЦО на работния ден в І – VІІ клас; 

 Щатно обезпечаване на ЦОУД; 
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 Разработване на годишните тематични разпределения на учителите ЦОУД по групи (І – 

VІІ клас); Препоръчва се темите за самоподготовка да се попълват в хода на учебната година, 

но не по-късно от деня на провеждането ѝ; 

 Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) по часове в ЦОУД ; 

 Записване и отписване на учениците в групите за ЦОУД: 

Записването на учениците в групите става въз основа на заявления, подадени от родителите/ 

настойниците/ на учениците в срок до 01.09; 

Броят на записаните ученици се коригира своевременно при записване или отписване; 

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 при отпадане или преместване на ученици от училището, или при 

заявено желание от родителя; 

  Отсъствия: 

При отсъствие на ученик от часовете, учителят поставя отсъствие в дневника на групата. За 

определяне на уважителните причини за отсъствие се прилага чл.53 и чл.54 от Наредбата за 

приобщаващо образование; 

 Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на 

педагогическата дейност, организацията на работата в часовете и резултатите от УВР на 

учениците от ЦОУД; 

 Осигуряване на менторство/ настойничество на новоназначените учители ЦОУД и 

учителите ЦОУД с малък професионален опит; 

 Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на  учителите в 

ЦОУД на институционално ниво и външни обучения. 

 

 

4. Организация и ред на провеждане на груповата целодневна организация на  учебния 

ден. 

4.1. Брой на групите на ЦОУД и брой на учениците в тях: 

             Приемът на ученици в групите за ЦОУД се осъществява на квотен принцип за всички           

паралелки както следва:  

 За учениците от първи клас – броят на групите съответства с броя на паралелките за 

випуска – 3 групи; 

 За втори клас – броят на групите съответства с броя на паралелките за випуск – 3 групи;   

 За трети клас – броят на групите съответства с броя на паралелките за випуска – 3 групи;  

 За четвърти клас – броят на групите съответства с броя на паралелките за випуска – 2 

групи;  

 За пети и шести клас – 1 сборна група;  

 За седми клас – 1 сборна група; 

 

4.2. Нормативи за брой на учениците  за ЦОУД:  

 Минимален норматив – 16 ученици;  
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 Максимален  норматив –  25 ученици +10% при необходимост; 

 

 

 Броят на ГЦОУД и броят на учениците в тях се определя в началото на учебната година, 

като се раздели броят на учениците на норматива за максимален брой и се формират 

самостоятелни или сборни групи; 

 Нова група се образува при остатък 16 и повече ученици; 

 При недостатъчен брой ученици за образуване на групи при спазване на норматива за 

максимален брой две групи се формират при минимален брой 16 ученици във всяка от тях.  

 

4.3. Режим и брой часове: 

      Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията 

по интереси в групите І – VІІ клас се организира в часове както следва: 

             За  I – IV клас: 

 организиран отдих и физическа активност – 2 часа;  

 самоподготовка – 2 часа;  

 занимания по интереси – 2 часа. 

           За V – VII клас: 

 организиран отдих и физическа активност – 2 часа;  

 самоподготовка – 3 часа;  

 занимания по интереси – 1 час. 

 

4.4. Продължителността на учебния час е както следва: 

- тридесет и пет минути – I – II клас; 

- четиридесет минути -  III - VII клас;                                                                                         

- четиридесет и пет минути – VIII- XII клас. 

 

Часовият график на дейностите в групите при целодневната организация на учебния ден 

е както следва: 

1. Часовият график  по класове е, както следва: 

Час I и II клас -  след обяд III  клас  - след обяд  

  I  клас при 5 часа 

сутрин - 4 дни от 

седмицата 

II клас при 5 часа 

сутрин - 3 дни от 

седмицата 

I  клас при 6 часа 

сутрин - 1 ден от 

седмицата 

II клас при 6 часа 

сутрин - 2 дни от 

седмицата 

III клас при 6 часа 

сутрин - 4 дни от 

седмицата 

III клас при 7 часа 

сутрин - 1 ден от 

седмицата 

1 ч. 

11:55 – 12:30 ч.  

организиран отдих 

и физ. активност 

12:40 – 13:15 ч.  

организиран отдих 

и физ. активност 

13:10– 13:50 ч.  

организиран отдих  

и физ. активност 

13:50 – 14:30 ч.  

организиран отдих и 

физ. активност 

2 ч. 
12:40 – 13:15 ч.  

самоподготовка 

13:25 – 14:00ч.  

самоподготовка 

13:50 – 14:30 ч.  

самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч.  

самоподготовка 

3 ч. 
13:25 – 14:00 ч.  

самоподготовка 

14:20 – 14:55 ч.  

самоподготовка 

14:40 – 15:20 ч. 

самоподготовка 

15:20 – 16:00 ч. 

самоподготовка 
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4 ч. 

14:20 – 14:55 ч.  

занимания по 

интереси 

15:05 – 15:40 ч.  

занимания по 

интереси 

15:30 – 16:10 ч.  

занимания по 

интереси 

16:00 – 16:40 ч.  

занимания по 

интереси 

5 ч. 

15:05– 15:40 ч. 

занимания по 

интереси 

15:50– 16:30 ч. 

занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч. 

занимания по 

интереси 

16:40– 17:20 ч. 

занимания по 

интереси 

6 ч. 

15:50– 16:30ч.-  

организиран отдих 

и физ. активност 

16:40– 17:15 ч.- 

организиран отдих 

и физ. активност 

16:50 – 17:30 ч. –  

организиран отдих 

и физ. активност 

17:20– 18.00 ч.- 

организиран отдих и 

физ. активност 

 

 

Час IV клас  - след обяд от V до VII клас вкл. - след обяд 

 IV клас при 5 часа 

сутрин - 1 дeн от 

седмицата 

IV клас при 6 часа 

сутрин - 4 дни от 

седмицата 

V, VI и VII  клас 

при  

6 часа сутрин 

V, VI и VII  клас 

при  

7 часа сутрин 

1 ч. 

12:20 – 13:00 ч. – 

организиран отдих  

и физ. активност 

13:10 – 13:50 ч. – 

организиран отдих 

и физ. активност        

13:10 – 13:50 ч. – 

организиран отдих  

и физ. активност 

13:50 – 14:30 ч. – 

организиран отдих 

и физ. активност        

2 ч. 
13:10 – 13:50 ч. – 

самоподготовка 

13:50 – 14:30 ч. – 

самоподготовка 

13:50 – 14:30 ч. – 

самоподготовка 

14:30 – 15:10 ч. – 

самоподготовка 

3 ч. 
14:00 – 14:40 ч.-  

самоподготовка 

14:40 – 15:20 ч.-  

самоподготовка 

14:40 – 15:20 ч.-  

самоподготовка 

15:20 – 16:00 ч.-  

самоподготовка 

4 ч. 

14:50 – 15:30 ч. – 

занимания по 

интереси 

15:30 – 16:10 ч. – 

занимания по 

интереси 

15:30 – 16:10 ч. – 

самоподготовка 

16:10 – 16:50 ч. – 

самоподготовка 

5 ч. 

15:40 – 16:20 ч.-  

занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч.-  

занимания по 

интереси 

16:10 – 16:50 ч.-  

занимания по 

интереси 

16:50 – 17:30 ч.-  

занимания по 

интереси 

6 ч. 

16:30 – 17:10 ч. –  

организиран отдих 

и физ. активност 

16:50 – 17:30 ч. –  

организиран отдих 

и физ. активност 

16:50 – 17:30 ч. –  

организиран отдих 

и физ. активност 

17:30 – 18:10 ч. –  

организиран отдих 

и физ. активност 

 

 

4.5. Норми на преподавателска работа 

Нормата за преподавателска работа на учителите в ЦОУД  е 30 /тридесет/ часа седмично. 

  В рамките на нормата за преподавателска работа лицата, заемащи учителски длъжности в  

ЦОУД, провеждат дейности в групите, свързани с/ със: 

Самоподготовка на учениците, която включва: 

– ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час, за 

преодоляване на затруднения в усвояването на учебното съдържание; 

– 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; 
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– консултации с учители по различни учебни предмети; 

– Консултациите по ал. 1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 

5 ЗПУО; 

 

– Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно 

определят съдържанието на самоподготовката; 

– 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, темпото на работа, потребностите и интересите; 

– планиране и организиране на образователно-възпитателния процес в часовете по 

самоподготовка на учениците; 

– подпомагане процеса на самоподготовка на учениците; 

– избор и прилагане на подходящи и ефективни методи, средства и материали при 

организирането и провеждането на самоподготовката на учениците; 

– обмяна на информация за преподадения учебен материал и еднаквите педагогически 

изисквания с учителите по предмети на съответния клас. 

Организиран отдих и физическа активност на учениците, който включва:  

– организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни 

навици и осъществяване на преход към следобедните часове или за активна почивка в края на 

деня; 

– осигуряване на време за 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; 

– Дейностите по отдих и физическа активност по възможност се организират в помещения, 

различни от тези за дейностите по самоподготовка; 

–  наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на 

учениците; 

–  провеждане на релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, 

възникнали затруднения, споделяне на проблем, възникнал конфликт и др., за успокояване на 

емоциите и преход към самоподготовката им. 

Занимания по интереси, които включват:  

– дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се организират 

съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование; 

– Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в училищната програма за 

занимания по интереси за съответната година съгласно чл. 21д от Наредбата за 

приобщаващото образование; 

–  дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и 

изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, 

гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство; 

– изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортнотуристически 

дейности по проекти, програми в училище. 
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          Извън основните дейности, определени в Наредбата, учителите в ЦОУД изпълняват 

и допълнителни дейности: 

 

 

- подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на необходимите 

материали за часовете по самоподготовка – тестове, задачи, пособия, материали, 

информационни справки, дидактическа и учебна литература и др; включително и консултации 

с учители; 

- подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на 

часовете за занимания по интереси; 

- попълване  на училищна документация; 

- участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.; 

- осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите, 

включително участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство; 

- планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност в 

училище, свързана с възпитателно – образователния процес извън задължителните учебни 

часове; 

- участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на 

квалификацията; 

- оказване на методическа помощ  и консултации на новопостъпили учители в ЦОУД; 

- участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия; 

- координиране обмяната на добри практики между учителите в ЦОУД; 

- участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по 

реализирането им; 

- участие в организирането и провеждането на подходящи училищни дейности за 

популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики, 

предизвикателствата и др.  

 

 

4.6. Изисквания към учителите за работа в групите при ЦОУД. 

 При провеждане на дейностите от преподавателската работа, пряко свързани с учениците, 

учителите при ЦОУД опазват здравето и живота на учениците и  съблюдават спазването на 

здравно – хигиенните норми и изисквания; 

 Учителите при ЦОУД осъществяват  контрол над учениците от групата от началото до 

края на учебните занятия, съгласно приетия дневен режим до разотиването на учениците; 

 Учителят при ЦОУД се осведомява преди и в началото на самоподготовката за изявите на 

учениците и получените оценки по отделните предмети, както и за образователните дефицити 

по отделните предмети; 

 С оглед повишаване ефективността на самоподготовката учителят в групата поддържа 

добра комуникация с учителите, непрекъснат обмен на информация и еднакви педагогически 

изисквания, обсъжда с колеги индивидуалните постижения и затруднения на учениците; 

 Учителите при ЦОУД осъществяват комуникация с родителите и ги информират за 

индивидуалното развитие и напредъка на учениците; 



12 
 

 При провеждане на занятията, с оглед повишаване на качеството на обучението 

учителите: 

– използват педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и 

развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на учениците; 

 

– 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; 

– извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техния напредък; 

– участват в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата при 

ЦОУД. 

 За да осъществяват ефективно дейностите при целодневното обучение, учителите трябва 

да притежават необходимите компетентности, познания и умения да: 

– организират, направляват и контролират ефективно възпитателно-образователния процес; 

– създават позитивна възпитателна и учебна среда; 

– насърчават, подпомагат и мотивират учениците за самостоятелна работа. 

 

Ключови акценти: 

 възпитателно взаимодействие; 

 поведенчески потенциал; 

 разтоварване на умственото напрежение; 

 превенция при проява на агресия и намаляване на негативни прояви. 

 

 

4.7. Общи педагогически изисквания при провеждане на часовете за самоподготовка: 

Часовете за самоподготовка се провеждат в класните стаи по степен на трудност на учебните 

предмети за следващия учебен ден. Самоподготовката се ръководи от учителя ЦОУД и се 

провежда по начин, който да доведе до развитие на уменията на учениците за самостоятелно 

учене с оглед на изграждане индивидуален стил за възприемане, анализиране, подбор, 

синтезиране и използване на информацията за изпълнение на конкретни цели и в конкретни 

ситуации; да стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие 

чрез усъвършенстване на уменията за общуване и работа в екип. 

В зависимост от потребностите на учениците и по предложение на учители ЦОУД и класните 

ръководители в І–ІV клас, респективно преподавателите в V – VІІ клас, директорът 

утвърждава график за провеждане на консултации от преподавателите. Консултациите се 

водят в стаята за самоподготовка или в свободна съседна стая. 

За учебната 2022/2023 г. часовете за консултиране на родители и ученици и работа с 

училищната документация са както следва:   

 първи клас           - четвъртък –от 16:40 ч. 

 втори клас           - вторник –от 16:40 ч. 

 трети клас          -  петък –от 17:40 ч 

 четвърти клас            - понеделник –от 17:20 ч. 

 пети и шести клас     - петък –от 17:40 ч. 

 седми клас                   - петък –от 17:40 ч. 
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Продължителността на часовете за консултиране е 45 мин. и е в часовия диапазон - 16:40 - 

18:25 ч. 

    

 

 Ключови акценти: 

   задачите за самоподготовката – съобразени с индивидуалните потребности на ученика; 

   самостоятелна работа на ученика, ефективно подпомагана от учителя и стимулираща 

развитието му; 

   добра комуникация и партньорство на учителя ЦОУД с учителите.   

 

Дидактически изисквания: 

   степенуване по трудност на учебните предмети (от „трудното” към „лесното”); 

   учене в едно и също време при спазване на моментите за отдих; 

   фронтови метод на работа при: преглед на преподавания учебен материал, правилата, 

ключовите думи/ понятия; 

   индивидуална работа на учениците, подпомагани от учителя с оглед самостоятелно 

усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране; 

   старателно и коректно написване на домашните работи (изпълнение на ученически 

проекти); 

   прилагане на иновативни методи, индивидуален подход, групова работа в малки групи, 

упражнения, свързани с логическото мислене, с развитие на паметта и въображението, с 

повишаване на граматическата грамотност на учениците: 

 ролеви игри – демонстриране на определен тип отношения, нрави, език, бит и т.н.; 

 симулационни игри – учене чрез съпреживяване (емпатия); упражняване на практически 

умения въз основата на теоретичните познания; 

 метод на асоциациите – възможност за изграждане на система на „придвижване” по 

учебния материал въз основа на изучените термини; 

 кубиране – разясняване на една тема от различни гледни точки (VІІ клас); 

 инсърт – система за ефективно четене с разбиране чрез отбелязване; 

 рефлексия/ самооценяване; 

 мозъчна атака – решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения (V – 

VІІ клас). 

 

4.8. Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси: 

            Заниманията  по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и родителите 

им за участие в целодневната организация на работния ден и могат да включват дейности, 

които не са свързани пряко с часовете по ЗП, ЗИП/ИУЧ . Ученици, включени в 

извънучилищни дейности /спортни клубове, езикови школи, музикални школи и т.н./, могат да 

бъдат освобождавани от часовете за дейности по интереси в ЦОУД в дните на провеждането 

им, за което се изисква декларация от родител. 

 

Дейностите в заниманията по интереси в училище са разпределени в пет глобални теми: 

1.Наука /Млад природолюбител, млад родолюбец/: 
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Ателие   „Знаете ли, че…” развива интереса към новото и непознатото и любов към науката. 

По достъпен и интересен начин учениците се занимават с различни професии, природни 

забележителности, интересни факти за човека, годишните времена. 

 

2.Литература /Литературно-творческа дейност/: 

Ателие „Любими приказки” -  за създаване на интерес към приказките от цял свят, любов към 

книгите и четенето. Запознаване с известни детски автори, стимулиране личностната изява на 

детето, работа върху техника на говора, сценично поведение, художествено слово и 

пантомимна техника. 

 

3.Сръчни ръце /Творчески дейност/: 

Ателие „Да творим заедно” - чрез различни техники и материали (конструиране, моделиране, 

апликация) създава условия за творческо развитие на учениците, стимулира интереса и 

стремежа им да участват в различни училищни, регионални и национални състезания, 

конкурси, изложби. 

 

4.Сценични изкуства /Песни и танци/: 

Ателие „Песни и танци” - запознава с изкуството на танца и обичаите на различните народи, 

народни танци, популярни песни. 

 

5.Изобразително изкуство: 

Ателие „Млади художници“ - развиване на уменията на учениците за използване на различни 

техники на изобразяване на околния свят.  

 

 Ключови акценти: 

   с насоченост към развитие на ключови компетенции по Европейската референтна рамка 

и изпълнение на училищния план по Националната програма за повишаване на грамотността 

на учениците; 

   подпомагане и допълване на обучението чрез занимателни игри и дейности; 

   различни са от училищните клубни и кръжочни дейности; 

   създаване на емоционална и творческа среда за отмора от пряка учебна дейност. 

 

5. Очаквани резултати: 

Повишаване качеството на предоставяното образование, по-високи образователни резултати и 

организационно развитие на училището. 

Групите от ЦОУД, като част от иновативната образователна институция СУ „Никола Й. 

Вапцаров”, подпомагат: 

 Развитие на училището като максимално сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща 

среда, където си дават среща образователни традиции, иновативни педагогически решения и 

дигитално развитие. Обновяване и поддържане на пространствата за учене и развиване на 

интересите, за отдих и взаимодействие между ученици, родители и местна общност, 

обединени от споделени ценности за постигане на общозначима цел – формиране на знаещи и 

можещи личности, способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в 

динамична и конкурентна социална среда; 
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 Създаване на оптимални уславия за обучение, възпитание и развитие на всеки ученик 

съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез изграждане на 

образователното пространство, в което всеки ученик да почувства и съпреживее ситуация на 

успех в процеса на своето обучение;  

 

 Учениците се развиват като функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и 

активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия 

живот; притежават компетентности и се стремят към личностно развитие и усъвършенстване 

през целия живот. Те притежават нагласа за успешна социална и професионална реализация и 

за принос към обществото. Те са активни граждани, които съхраняват традиционните 

ценности и работят за цялостно подобрение на социума и обществено благополучие; 

 Родителите са заинтересовани, не допускат безпричинни отсъствия на децата си, стараят 

се да подпомагат учебния процес. Удовлетворяване на очакванията за съвременна организация 

на образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното 

образование; 

 Изграждане у учениците на социално-значими жизнени ценности, професионално- 

личностни компетенции, които да отговарят на потребностите на обществото; 

 Педагогическият специалист да е компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за 

иновации, с мисия и с нагласа за постоянно учене и развиване на личностните си и 

професионални компетентности, да мотивира и да вдъхновява учениците, да им помага да 

изграждат умения и компетентности, които да прилагат в различни житейски и 

професионални ситуации. Той помага на учениците за тяхното когнитивно, творческото, 

личностно и емоционално развитие, работейки в партньорство с родителите и 

заинтересованите страни. 

Очаквани конкретни резултати: 

1. Развитие на компетентностите и талантите на учениците; 

2. Усъвършенстване на целодневната организация на учебния ден като успешен модел за 

модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните 

европейски тенденции 

3. Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес 

4. Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и 

извънучебното време у учениците. 

5. Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт, отдих и 

стимулиране на творческото развитие на учениците. 

6. Създаване на механизъм за мотивиране и творчески настроени учители; 

7. Изпълнение на политики за сплотени училищни общности и системна работа с 

родителите; 

8.  Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция за всички 

ученици; 

9.  Внедряване на образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие; 

10.  Реализация в професиите на настоящето и бъдещето; 

11.  Подготовка за учене през целия живот; 

12.  Ефикасно управление и участие в мрежи. 
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6. Дейности за постигане на целите и изпълнение на поставените задачи.                                                     

                                 Дейности Срок Отговорник 

1.Запознаване и обсъждане на Годишната  

училищна програма за ЦОУД 

14.09.2022 г. Св. Калинова 

Учители ЦОУД 

2.Обсъждане на ситуации,  възникнали при 

организацията на работата в групите за ЦОУД 

ежедневно Св. Калинова 

Учители ЦОУД 

3. Обсъждане  и приемане на предложения за  

участие в общински, регионални и национални 

инициативи по време на учебната година 

14.09.2022 г. 

 

Св. Калинова 

Учители ЦОУД  

4.Обсъждане резултатите на учениците от 

входяща диагностика 

30.10.2022 г. 

 

Св. Калинова 

Учители ЦОУД  

5.Запознаване  и обсъждане на материали, 

свързани с ненасилствената комуникация в 

училище, стратегии за справяне с агресията  

20.12.2022 г. Св. Калинова 

Десислава Петрова, 

Стойка Тодорова 

6.Обсъждане на резултатите от работата на 

групите през I уч. срок 

06.02.2023 г. Св. Калинова 

Йозлем Шефки, Милена 

Енчева, Славка Янева           

7.Обсъждане прояви на ученици и 

дисциплината в групите 

постоянен Св. Калинова 

Учители ЦОУД 

8.Съвместна работа с класните р-ли на ІV  клас 

за популяризиране дейността на училището и 

привличане на ученици в І клас. 

30.04.2023 г. Св. Калинова 

Райна Бъчварова, Златица 

Иванова 

09.Стимулиране желанието на учителите от 

екипа за повишаване на личната им 

квалификация, като бъдат системно 

информирани за различните възможности,  

предлагани от РУО на МОН  

постоянен Св. Калинова 

 

10.Обсъждане резултатите на ІV клас от 

външното оценяване 

31.05.2023 г. Св. Калинова 

Райна Бъчварова, Златица 

Иванова 

11.Обсъждане на резултатите от работата на 

групите  през  II уч. срок 

15.06.2023 г. Св. Калинова 

Учители ЦОУД 

 

                                                                     

 

 

 


