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Годишната  училищна  програма  за  целодневна  организация  на  учебния  ден  е  приета  с  
решение  на  педагогически  съвет  (протокол  №  11 от12. 09.2022 г.) a утвърдена  със  заповед  
№  РД12-184/14.09.2021 г., на  директора  научилището . 



I. Кратко  представяне  на  Годишната  училищна  програма  за  целодневна  
организация  на  учебния  ден  

Годишната  училищна  програма  за  целодневна  организация  на  учебния  ден  е  изготвена  
в  съответствие  на  изискванията  на  чл. 19 от  Наредба  №  10 от  01 .09.2016 г. за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование. Тя  включва  организирането, разпределението  и  
съдържанието  на  дейностите  no самоподготовка , no организиран  отдих  и  физическа  активност  
и  заниманията  no интереси. 

Прилагането  на  Годишната  училищна  програма  за  целодневна  организация  на  учебния  
ден  е  насочено  към: 

постигането  на  целите, посочени  в  Стратегията  за  развитие  на  НУ  „Патриарх  Евтимий, 
Плевен. да  се  регламентират  условията  и  редът  за  провеждане  на  целодневната  организация  
на  учебния  ден  за  учениците  oт  I до  IV клас  в  НУ  „Патриарх  Евтимий" — гр. Плевен, с  оглед  
подобряване  качеството  на  образователно  — възпитателния  процес  и  повишаване  степента  на  
знания  и  компетентности  у  учениците; 3.1. Основна  цел: 

Подпомага  процесите  на  ефективна  организация  и  провеждане  на  целодневната  
организация  на  учебния  ден  за  учениците  oт  I— IV клас  за  повишаване  качеството  на  
образователно-възпитателния  процес  и  за  по-пълнo удовлетворяване  на  индивидуалните  
образователни  потребности  на  обхванатите  ученици. 

• Специфични  цели: 
• Повишаване  на  качеството  на  образователно-възпитателния  процес  чрез  

развитие  на  уменията  на  учениците  за  самоподготовка  и  чрез  откриване  и  
насърчаване  на  творческите  способности  и  умения  за  общуване  на  учениците, 
необкодими  в  съвременното  обществото  при  зачитане  на  техните  интереси, 
съобразно  индивидуалните  им  възможности  и  възрастови  особености. 

• Повишаване  на  началната  и  базовата  грамотност  на  учениците  oт  I— IV xnac, 
измерима  със  степента  на  уменията  им  за  четене  и  разбиране  на  текст, както  и  
за  писане  и  създаване  на  текст  в  съответствие  с  книжовните  норми  на  
съвременния  български  книжовен  език. 

• Поставяне  основите  и  развитие  на  функционапната  грамотност  на  учениците  
oт  I— IV клac, измерима  с  индивидуалните  умения  на  учениците  да  откриват, 
подбират, извличат, анализират  и  синтезират  информация  от  различни  
информационни  източници  и  да  я  използват  за  създаване  на  текст  в  зависимост  
oт  конкретните  цели  и  условия. 

• Повишаване  мотивацията  за  активно  участие  в  образователно -възпитателния  
процес  на  всички  заинтересовани  страни  (ученици, учители, родители) в  
условията  на  целодневната  организация  на  учебния  ден  чрез: 

• създаване  на  стимулираща  личностното  развитие  на  ученика  учебна  среда, 
съответстваща  на  неговата  индивидуалност  и  степен  на  развитие; 

• създаване  на  възможности  за  общуване  и  опознаване  между  деца  oт  различни  
социални, етнически  и  културни  общности. 



• Зачитане  на  индивидуалните  различия  на  децата  — стил  на  възприемане  и  учене, стил  
на  работата, темперамент, потребности  и  интереси. 

• Очаквани  резултати. 
• Да  се  формират  навици  за  самостоятелно  учене; 
• Да  се  повиши  функционалната  грамотност  на  учениците; 
• Да  се  създадат  условия  за  творческото  развитие  и  осмисляне  на  свободното  

време  на  учениците; 
• Да  се  повиши  и  поддържа  интересът  на  участниците  в  образователния  процес  

към  целодневната  организация  на  учебния  ден. 
• Годишната  училищна  програма  за  целодневна  организация  на  учебния  ден  е  

съобразена  и  C целите  и  дейностите, предвидени  и  в  други  училищни  документи: 

• Годишен  план  за  дейността  на  училището; 
. Мерки  за  повишаване  качеството  на  образованието; 
• Програма  за  превенция  на  ранното  напускане  на  училище; 
• Програма  за  предоставяне  на  равни  възможности  и  за  приобщаване  на  децата  и  

учениците  от  уязвими  групи; 
• програми  no гражданско, здравно, екологично  и  интеркултурно  образование, които  

се  разработват  и  актуализират  за  периоди  и  no ред, определени  в  правилника  на  
образователната  институция . 

B HY „Патриарх  Евтимий" се  обучаватЗ 75 ученици  от  I до  IV клac, от  които  250 са  
включени  в  целодневна  организация  на  учебния  ден. 

B целодневно  обучение  се  включват  ученици  в  дневна  форма  на  обучение. 

II. Очаквани  резултати  от  изпълнението  на  Годишната  училищна  програма  за  
целодневна  организация  на  учебния  ден: 

• повишаване  качеството  на  образование  в  училището; 
• разширяване  на  възможностите  в  училището  за  осигуряване  на  подкрепа  

за  личностното  и  индивидуално  развитие  на  всеки  ученик; 
• създаване  на  условия  за  мотивиране  на  учениците  за  учене  през  целия  

живот; 
• осигуряване  на  условия  за  непрекъснато  вътрешно  развитие  и  

повишаване  на  ефективностга  на  работата  и  качеството  на  образователния  процес  
в  отговор  на  обществените  промени  и  потребности; 
• гарантиране  на  достьпа  до  образование, намаляване  броя  на  

необхванатите  и  отпадналите  ученици  и  предотвратяване  на  ранното  отпадане  на  
учениците  от  училище; 

• гарантиранс  на  сфективно  партньорство  и  дефиниране  отговорностите  на  
всички  участници  в  образователния  процес; 
• създаванс  на  условия  за  прилагане  на  интегрирани  политики  C другите  

публични  сектори  за  постигане  целите  на  образованието . 

III. Сформиране  и  организиране  на  групите  за  целодневна  организация  на  учебния  
ден  



През  учебната  2021/2022 г. в  НУ  „Патриарх  Евтимий" ще  функционират  10 групи  за  
целодневна  организация  на  учебния  ден. 

Класовете, за  които  cc предвижда  целодневна  организация  на  учебния  ден  ca: 
• Първа  група  ще  бъдат  включени  25 ученици  от  I а  ґ  клас; 
• Втора  група  ще  бъдат  включени  25 ученици  от  I 6° ~ клас; 
• Трета  група  ще  бъдат  включени  25 ученици  от  I В° г  клас; 
• Четвърта  група  ще  бъдат  включени  25 ученици  от  II клас; 
• Пета  група  ще  бъдат  включени  25 ученици  от  II 6° Г  клас; 
• Шеста  група  ще  бъдат  включени  25 ученици  от  II В° Г  клас; 
. 	Седма  група  ще  бъдат  включени  25 ученици  от  III a, 6  клас; 
• Осма  група  ще  бъдат  включени  25 ученици  от  III В° Г  клас; 
• Девета  група  ще  бъдат  включени  25 ученици  от  VI a, 6 клас; 
• Десета  група  ще  бъдат  включени  25 ученици  от  VI B,  Г  клас. 

B НУ  „Патриарх  Евтимий", целодневна  организация  на  учебния  ден  се  организира  за  
ученици  от  I-IV клac, които  се  обучават  в  дневна  форма  на  обучение, след  съгласуване  C 
финансиращия  орган, при  наличие  на  необходимите  санитарно  — хигиенни  условия  и  при  
заявено  желание  от  родителите. 

ЦOYД  включва  учебни  часове  от  седмичното  разписание, които  се  провеждат  преди  
обяд  или  след  обяд  и  дейности  no самоподготовка, no организиран  отдих  и  физическа  
активност  и  no занимания  no интepecи, кoитo се  провеждат  съответно  преди  oбяд  или  след  
oбяд. 

Продължителност  на  учебните  часове  no самоподготовка, занимания  и  интереси  и  
организиран  отдих  и  физическа  активност: 

Продължителността  ua учебните  часове  no caмoпoдгoтoвкa, no организиран  отдих  и  
физическа  активност  и  заниманията  no интереси  cc организират  в  съответствие  C 
регламентираната  продължителност  на  учебния  час  за  всички  видове  пoдгoтoвкa и  e: 

Група, включваща  ученици  
от: 

Продължителност  
на  учебния  час: 

Регламентирано  с: 

една  или  някoлкo паралелки  oт  
I и  II клас  

35 минути  чл. 7, an. 1, т. 1, Паредба  №  
10/2016 г. за  организация  на  дей- 

ностите  в  училищното  образова- 
ниe 

една  или  няколко  паралелки  от  
III и  IV клас  

40 минути  чл. 7, an. 1, т. 2, Наредба  №  
10/2016 г. за  организация  на  дей- 
ностите  в  yчилищнoтo образова- 
ние  

Продължителност  на  почивките  между  учебните  часове  no самоподготовка, 
занимания  и  интереси  и  организиран  отдих  и  физическа  активност: 

След  всеки  учебен  час  cc осигурява  почивка  на  учениците. Почивките  между  учебните  
часове  no caмoпoдгoтoвкa, занимания  и  интереси  и  организиран  отдих  и  физическа  активност  
са, както  следва: 



Междучасията  за  I и  II клас  са  с  продължителност  10 минути  и  голямо  междучасие  — 20 
минути, за  III и  IV клас  — 10 минути  и  голямо  междучасие  —20 минути. 

Продължителността  се  определя  от  директора; почивките  са  с  продължителност  не  пo- 

малко  от  10 и  не  повече  от  30 минути; none една  почивка  е  над  20 минути; при  
непредвидени  и  извънредни  обстоятелства  продължителността  на  часовете  за  
самоподготовката, дейностите  no интереси  и  отдих  и  физическа  активност  ще  бъде  
намапена  дo 20 минути.) 

Продължителносгга  na часовете  и  почивките  между  часовете  no caмoпoдroтoвкa, 
занимания  и  интереси  и  организиран  отдих  и  физическа  активност  са  регламентирани  и  в  
Правилника  за  дейността  училището . 

ГPAФИK HA ЧACOBETE H ПOЧИBKИTE MEЖДY TЯX B ГPYПИTE ЗA 
ЦEЛOДHEHA OPГAHИЗAЦИЯ  HA YЧEБHИЯ  ДЕН: 

I смяна  

ГЦОУД  - II клас  

1— ви  срок 	1— ва  смяна  

от  ПOHEДEЛHИK до  ПETЪK 

I 	1 	I Caмoпoдroтoвкa 8:00 8:35 

12 	I Meждyчacиe 8:35 8:55 

U Самоподготовка  8:55 9:30 

f 4 I Meждyчacиe 9:30 9:40 

1 5 I Зaнимaния  rio интереси  9:40 10:15 

16 I Meждyчacиe 10:15 10:25 

17 I Зaнимaния  no интереси  10:25 11:00 

18 I Meждyчacиe 11:00 11:10 

19 I Opraнизи paн  oтдиx и  физическа  aктивнocт/ oбяд  11:10 13:00 



ГЦOYД  - 111 клас  

1— ви  срок 	I— ва  смяна  

от  ПOHEДEЛHИK до  ПETЪK 

1 Самоподготовка  8:00 8:40 

2 Междучасие  8:40 9:00 

3 Самоподготовка  9:00 9:40 

4 Междучасие  9:40 9:50 

5 Занимания  no интереси  9:50 10:30 

6 Междучасие  10:30 10:40 

7 Занимания  no интереси  10:40 11:20 

8 Междучасие  11:20 11:30 

9 Организиран  отдих  и  физическа  активност /oбяд  11:30 13:00 

II смягга  

ГЦOYД  - I клас  

I — ви  срок 	II — ра  смяна  

от  ПOHEДEЛHИK до  ПETЪK 

1 Организиран  отдих  и  физическа  активност/oбяд  11:45 13:40 

2 Самоподготовка  13:40 14:15 

3 Междучасие  14:15 14:25 



4 Самоподготовка  14:25 15:00 

5 Междучасие  I 	15:00 15:10 

6 Занимания  no интереси  15:10 15:45 

7 Междучасие  15:45 16:05 

8 Занимания  no интереси  16:05 16:40 

ГЦOYД  - IV клас  

1 — ви  срок 	II — pa смяна  

от  ПOHEДEЛHИK до  ПETЪK 

1 Организиран  отдих  и  физическа  активност/обяд  13:00 14:20 

2 Самоподготовка  14:20 15:00 

3 Междучасие  15:00 15:10 

4 Caмonoдгoтoвкa 15:10 15:50 

5 Междучасие  15:50 16:10 

6 Занимания  no интереси  16:10 16:50 

7 Междучасие  16:50 17:00 

8 Занимания  no интереси  17:00 17:40 

IV. Дневно  и  седмично  разпределение  на  дейностите  no самоподготовка , no 

организиран  отдих  и  физическа  активност  и  заниманията  no интереси  

За  групите  за  целодневна  организация  на  учебния  ден, с  включени  ученици  от  
началенетап: 



Брой  часове  
no 	дни 	и  
дейности  

Понеделник  Вторник  Сряда  Четвъртък  Петък  

Организиран  
отдих 	и  
физическа  
активност  

2 2 2 2 2 

Самоподготов  
ка  

2 2 2 2 2 

Дейности  no 
интереси  

2 2 2 2 2 

V. Организация  и  съдържание  на  дейностите  no заниманията  no интepecи, no 
самоподготовка  и  no организиран  отдих  и  физическа  активност  

Организация  и  съдържание  на  дейности  no заниманията  no интереси  

Заниманията  no интереси  в  HY „Патриарх  Евтимий" се  организират  за  развитие  на  
способностите  и  на  компетентностите  на  децата  и  учениците, за  изява  на  дарбите  им  в  
областга  на  науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското  и  здравното  
образование, както  и  за  придобиване  на  умения  за  лидерство. 

През  учебната  2021/2022 г. заниманията  no интереси  ще  се  провеждат  в: 

• групите  за  целодневна  организация  на  учебния  ден; 

Учителите, кoитo провеждат  заниманията  no интереси  следят  за  движението  и  
присъствието  на  учениците  и  носят  отговорност  за  опазване  живота  и  здравето  им  no време  
на  занятието  и  npu придвижването  на  учениците. 

B част  oт  часовете  no занимания  no интереси  ученици  от  групите  за  целодневна  
организация  на  учебния  ден  ще  участват  и  в  дейности  в  рамките  на  общата  и  допълнителиата  
подкрепа  за  личностно  развитие, съгласно  утвърден  oт  директора  график. 

B заниманията  no интереси  в  групите  за  целодневна  организация  на  учебния  ден  се  
осъществява  гражданското, здравното, eкoлoгичнoтo и  интеркултурното  образование . 

За  обучението  no гражданското, здравното, eкoлoгичнoтo и  интеркултурното  
образование, осъществявано  в  часовете  no занимания  no интереси, учителите  изгoтвят  
програма, кoятo съобразяват  с  Рамковите  изисквания  за  резултатите  от  обучението  no всеки  
един  oт  елементите  на  интердисциплинарния  комплекс. 

Имат  за  цел  чрез  разнообразен  набор  oт  достьпни  и  забавни  дейности: 

• да  предотвратят  преумората; 

• да  развиват  и  обогатяват  детското  мислене; 

• да  допринесат  за  придобиване  на  полезни  и  нoви  знания  или  за  интерпретиране  и  
прилагане  в  практиката  на  вече  получени  и  затвърдени  знания; 

. да  мотивират  ученици  и  родители  за  включване  в  целодневната  организация  на  
учебния  ден. 



Заниманията  no интереси  се  планират  съобразно  проучване  интересите  на  учениците  и  
възможностите  на  училището. 

Заниманията  no интереси  се  организират  в  следните  направления: 

1. Наука. 

2. Изкуства. 

3. Образователни  и  занимателни  игри. 

4. Спорт. 

Ключови  акценти:  

➢ с  насоченост  към  развитие  на  ключови  компетенции  no Европейската  референтна  
рамка  и  изпълнение  на  училищния  план  no Националната  програма  за  
повишаване  на  грамотностга  на  учениците; 

➢ подпомагане  и  допълване  на  обучението  чрез  занимателни  игри  и  дейности; 

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

Заниманията  no интереси  могат  да  включват: 

• дидактически  игри; 

• спортни  игри; 

• запознаване  с  различни  и  достьпно  обяснени  български  обичаи, традиции  и  
празници; 

• четене  на  допълнителна  литература  и  самостоятелно  общуване  с  книгата; 

. 	посещение  на  детски  спектакли, излoжби  и  концерти; 

. 	слушане  на  музикални  произведения; 

. 	игри  пo избор  на  учениците  (домино, шак, nero urpu и  други); 

. 	изготвяне  на  подкодяща  украса  за  празниците; 

. 	личнo творчество  и  др. 

Организация  и  съдържание  на  дейностите  no самоподготовка : 

Основните  цели  на  тези  часове  ca: 



• да  допринасят  за  правилното  и  трайно  усвояване  на  учебния  материал; 
• да  съдействат  за  формиране  на  навици  за  самостоятелно  учене  с  разбиране; 
• да  стимулират  любознателността  и  стремежа  към  знание; 

При  провеждането  на  часовете  no самоподготовка  се  спазват  следните  дидактически  
изисквания: 

• преглед  на  преподадения  учебен  материал  и  необходимите  понятия; 

• учене  no едно  и  също  време  при  строго  спазване  на  моменти  за  почивка; 

• степенуване  no трудност  на  учебните  предмети, включени  в  самоподготовката; 

• усвояване  и  затвърдяване  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. 

Самоподготовката  е  основен  момент  в  целодневното  обучение, като  акцентът  се  поставя  
не  върху  повторение  на  преподаването , a в  създаване  на  спокойна, съзидателна  среда  за  работа  
на  учениците  и  развиване  на  уменията  и  увереностга  им  за  самостоятелна  работа. За  да  се  
постигне  това, е  необходимо  да  се  спазват  следните  основни  моменти: 

• да  не  се  избързва  с  помощта; 
• да  се  помага  само  толкова, колкото  е  нужно, за  да  се  насочи  ученикът  към  пo- 

нататьшна  самостоятелна  работа; 
. помощта  трябва  да  стимулира  активността  на  ученика  и  да  е  съобразена  с  неговите  

индивидуални  качества. 

За  часовете  no самоподготовка, в  зависимост  от  потребностите  на  учениците, се  
осигуряват  консултации  с  учители  no отделните  учебни  предмети  (начални  учители). 

B рамките  на  работното  време, установено  в  трудовите  им  договори, учителите  HO 
учебните  предмети  и  учителя  на  групата  определят  съвместно  съдържанието  на  
самоподготовката  и  учителя/учителите  на  групи  за  целодневно  обучение  се  консултират  с  
учителите  no предмети  за  провеждане  на  часовете  no самоподготовка. 

B часовете  no самоподготовка  учителите  no различни  учебни  предмети  провеждат  
консултации  на  учениците, съгласно  утвърден  от  директора  график. 

Дейностите, които  се  включват  в  часовете  no самоподготовка, са  пряко  свързани  с  
усвояването  на  компетентности, посочени  в  Наредба  №  5 or 30.11.2015 г. за  
общообразователна  подготовка  
B cuna от  08.12.2015 г. Издадена  oт  министьра  на  образованието  и  наукатаОбн. ДВ. бр.95 от  
8 Декември  2015г., изм. и  дoп. ДВ. бр.80 от  28 Септември  2018г., изм. и  доп. ДВ. бр.71 oт  10 
Септември  2019г., изм. и  дoп. ДВ. бр.79 от  8 Септември  2020г. 

и  учебните  програми  за  задължителна  подготовка  no учебните  прсдмети  от  I до  IV клас. 



Дейностите  no самоподготовка  включват: 

• ситуации  за  осмисляне  на  изучаваното  съдържание  no 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  C 
общообразователните  учебни  предмети  от  седмичното  разписание, поставени  от  
учителя  на  групата; 

• формиране  на  умения  за  самостоятелно  планиране  и  организиране  на  подготовката  
Cu. 

Организация  и  съдържание  на  дейностите  no организиран  отдих  и  физическа  
активност  

Чрез  тези  часове  се  цели  разтоваране  на  учениците  от  умственото  напрежение  и  
осъществяване  на  плавен  преход  към  дейностите  no самоподготовка. 

Занятията  no организиран  отдих  и  физическа  активност, когато  се  провеждат  след  oбяд  
се  осъществяват  непосредствено  след  последния  час  oт  седмичното  разписание  на  часовете  
no OOH!, PH и  ДПЛP , в  училищния  стол  за  хранене, двора  на  училището  пoд  pъкoвoдcтвoтo 
на  учителя  на  групата. 

Ключови  акценти:  

➢ възпитателно  взаимодействие; 

➢ разтоварване  на  умственото  напрежение; 

➢ превенция  npu проява  на  агресия  и  намаляване  на  негативни  прояви; 

➢ усъвършенстване  на  уменията  за  общуване  и  толерантност. 

Дейностите, които  ще  се  включват  в  часовете  no организиран  отдих  и  физическа  
активност  осигуряват  физическа  активност  на  учениците, включени  в  групите  за  целодневна  
организация  на  учебния  ден. 

Дейностите  no организиран  отдих  и  физическа  активност  включват: 

• организиране  и  провеждане  на  отдиха  и  спорта  на  учениците  за  създаване  на  
здравословни  навици  и  осъществяване  на  преход  към  самоподготовката; 

• организиране  на  oбeднoтo кранене  на  учениците. 

Обедното  хранене  на  учениците  се  организира, съгласно  утвърден  от  директора  график. 

Часовете  no организиран  отдих  и  физическа  активност  не  се  провеждат  в  помещенията, в  
кoитo се  провеждат  часовете  no самоподготовка. 

Hpu подкодящи  метеорологични  условия  дейностите  no организиран  отдих  и  физическа  
активност  да  се  провеждат  предимно  на  открито, като  се  използва  спортната  площадка, 



училищния  двор  и  т.н. Използването  на  други  помещения  и  база  в  училището  ще  става  no 
определен  график. 

B част  от  часовете  no организиран  отдих  и  физическа  активност  ученици  от  групите  за  
целодневна  организация  на  учебния  ден  ще  участват  и  в  дейности  в  рамките  на  общата  и  
допълнителната  подкрепа  за  личностно  развитие, съгласно  утвърден  от  директора  график. 

VI. ОБЩИ  ИЗИCKBAHИЯ  

Извън  основните  дейности  no т. 8.2, в  рамките  на  8-часовия  работен  ден  учителите  в  в  
групите  за  ЦOYД  изпълняват  и  допълнителни  дейности: 

• подготвителна  работа  за  часовете  no самоподготовка  - осигуряване  на  необходимите  
материали  за  часовете  no 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  дейности  no 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  новопосгьпили  учители  при  
ЦОУД; 

• участие  в  регламентирани  седмични/месечни  общоучилищни  мероприятия; 

• координиране  обмяната  на  добри  практики  между  учителите  в  ЦОУД; 

• участие  в  дейности  no разработване  на  проекти  no програми  и/или  дейности  no 
реализирането  им; 

• участие  в  организирането  и  провеждането  на  подходящи  училищни  дейности  за  
популяризиране  на  целодневната  организация  на  учебния  ден, ефективните  практики, 
предизвикателствата  и  др  



➢ Изисквания  към  учителите  в  групите  при  ЦОУД  
• При  провеждане  на  дейностите  от  преподавателската  работа, пряко  Свързани  C 

учениците, учителите  при  ЦOYД  опазват  здра.вето  и  живота  на  учениците  
и  Съблюдават  Спазването  на  здpaвнo —xиrиeннитe нopми  и  изиcквaния. 

• Учителите  при  ЦOYД  осъществяват  непрекъснат  контрол  над  учениците  от  групата  
от  началото  до  края  на  учебните  занятия  no разписанието  за  деня  и  разотиването  на  
учениците. 

• Учителят  при  ЦОУД  трябва  да  Се  осведомява  преди  и  в  началото  на  Самоподготовката  
за  изявите  на  учениците  и  получените  оценки  no отделните  предмети, както  и  за  
образователните  дефицити  no отделните  предмети. 

• C оглед  повишаване  ефективността  на  Самоподготовката  учителят  в  групата  поддържа  
добра  комуникация  С  учителите, непрекъснат  обмен  на  информация  и  еднакви  
педагогически  изисквания, обсъжда  C колеги  индивидуалните  постижения  и  
затруднения  на  учениците. 

• Учителите  npu ЦOYД  осъщестяват  комуникация  С  родителите  и  ги  информират  за  
индивидуалното  развитие  и  напредъка  на  учениците. 

➢ Спазване  на  пропускателния  режим  на  НУ  „Патриарх  Евтимий" от: 

Учители: 

След  приключване  на  учебните  часове, извеждането  на  учениците  от  групите  за  целодневна  
организация  на  учебния  ден  Се  осъществява  от  учител  дo вкода  на  училището. Учениците  oт  
начален  етап  имат  право  да  тръгват  Сами  След  приключване  на  занятията  на  групите  за  
целодневна  организация  на  учебния  ден  Само  След  писмена  декларация  от  Страна  на  
родителите. 

Родители: 

При  водене  и  вземане  на  учениците  от  I до  IV клаС  в  групите  за  целодневна  организация  
на  учебния  ден, родителите  им  Се  допускат  Са.мо  до  входа  на  училището . Родителите  на  
учениците  Се  допускат  в  Сградата  на  училището  за  Среща  C учителите  и  ръководството  на  
училището  Само  в  определеното  приемно  време, при  Строго  Спазване  на  изискванията  за  
охрана  и  осигуряване  на  безопасносгга  в  училището. 

➢ Административни  изисквания  към  Годишната  училипдна  програма  за  
целодневна  организация: 

Дейностите  от  целодневната  организация  на  учебния  ден  Се  вписват  в  Следната  училищна  
документация: 

• Списък-образец  №  1; 
• Годишен  план  за  дейносгга  на  училището; 
• Книгата  С  протоколи  от  заседания  на  Педагогическия  Съвет; 
• Дневник  на  групата  npu ЦOYД  

За  постигане  ua no — високо  качество  на  образованието, предоставяно  oт  НУ  „Патриарх  
Евтимий", чрез  целодневна  организация  на  учебния  ден, е  нeoбкoдимo прилагането  и  
Спазването  на  нормативни  и  вътрешноучилищни  изисквания  като: 



При  провеждане  на  дейностите  no самоподготовка, no организиран  отдих  и  физическа  
активност  и  no занимания  no интереси  на  учениците  се  осигуряват  условия  за  усвояване  на  
българския  книжовен  език. (6. а.: това  изискване  произтича  am разпоредбата  на  чл. 4, au. 2 
am Наредба  N-° 6 am 11.08.2016 г. за  усвояването  на  българския  книжовен  език. Съгласно  
изискването  на  чл. 9, an. 4 от  същата  наредба, учителите, които  водят  дейностите  no 
самоподготовка, no организиран  отдих  и  физическа  активност  и  no занимания  no интереси, 
имат  ангажимент  да  подпомагат  и  контролират  спазването  на  книжовните  езикови  норми  в  
системата  на  училищното  образование ). 

При  провеждане  на  дейностите  no самоподготовка, no организиран  отдих  и  физическа  
активност  и  no занимания  no интереси  не  може  да  се  използват  познавателните  книжки, 
учебниците  и  учебните  комплекти, ако  същите  не  са  включени  в  утвърдения  от  министьра  на  
образованието  и  науката  списък. (б.а.: това  изискване  произтича  or разпоредбите  на  чл. 7 
am Наредба  №  10 or 19.12.2017 г. за  познавателните  книжки, учебниците  и  учебните  
помагала  и  трябва  добре  да  се  познава  и  прилага  от  педагогическите  специалисти ). 

При  провеждане  на  дейностите  no самоподготовка, no организиран  отдих  и  физическа  
активност  и  no занимания  no интереси  педагогическите  специалисти  нe поетавят  текущи, 
срочни  и  годишни  оценки. (б.а.: Според  изискванията  на  чл. 10, au. 1 or Наредба  №  
11/01.09.2016 г. оценяването  на  постигнатите  резултати  or обучението  и  напредъка  на  
учениците  e no учебен  предмет  или  модул. ) C оглед  подпомагане  постигането  на  основните  
цели  на  оценяването  /диагностика  на  индивидуалните  постижения  и  на  напредъка  на  ученика  
и  определяне  на  потребностите  му  oт  учене  и  на  областите, в  които  има  нужда  от  подкрепа; 
мониторинг  на  образователния  процес  за  прилагане  на  пoлитики  и  мерки, насочени  към  
подобряване  качеството  на  образование/ е  препоръчително  в  дейности  от  целодневната  
организация  на  учебния  ден  да  се  прилагат  подходите  и  методите  на  формиращото  оценяване. 

Определените  в  разпоредбите  нa Наредба  №  15 am 22.07.2019 г. за  статута  и  
професионалното  развитие  на  учителите, директорите  и  другите  педагогически  
специалисти  изисквания  към: функциите  на  педагогическите  специалисти  и  техните  
длъжности, както  и  необходимата  за  заемането  им  професионална  квалификация; условията  
и  реда  зa повишаване  на  квалификацията  нa педагогическите  специалисти, професионално - 
квалификационните  степени, условията  и  реда  за  придобиването  им, както  и  системата  от  
квалификационни  кредити; цели, функции  и  съдържание  нa професионалното  портфолио; 
условията  и  реда  зa кариерното  развитие  нa педагогическите  специалисти; условията  и  реда  
зa атестиране  на  педагогическите  специалисти, изискват  задълбочено  познаване  и  прецизно  
прилагане  в  paбoтaтa. 

Въз  основа  на  Гoдишнaтa училищна  програма  за  целодневна  организация  на  учебния  ден  
учителите  нa rpynu за  ЦОУД  разработват  и  вписват  в  дневника  на  съответната  група  Годишна  
програма, като  конкретизират  организирането, разпределението  и  провеждането  на  
дейностите  no caмoпoдгoтoвкa, организиран  отдих  и  физическа  активност  и  no занимания  no 
интереси  съобразно  специфичните  условия. 

Очаквани  резултати:  

1. Повишаване  качеството  на  образователно -възпитателния  процес  и  повишаване  
степента  на  знания  и  компетентности  у  учениците. 

2. Развитие  на  творческите  способности  нa учениците  и  участие  им  в  различни  
училищни, регионални  и  национални  състезания, конкурси, изложби  и  др. изяви. 



3. Формиране  у  учениците, обхванати  в  ГЦОУД, на  умения  за  осмисляне  на  свободното  
време  и  повишаване  нивото  на  тяхната  социализация, както  и  възпитание  в  
толерантност, сътрудничество  и  стремеж  към  успех. 

4. Засилване  интереса  от  страна  на  ученици  и  родители  към  целодневната  организация  
на  учебния  ден. 
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