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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния 
ден е разработена на основание чл.19, ал.1 от Наредба № 10 от 16 септември 

2016г. за организация на дейностите в училищното образование 

           (2) Годишната училищна програма е разработна в съответствие със 

стратегията и спецификата на училището. 
Чл.2. Целодневната организация на учебния ден в 105. СУ „Атанас Далчев“ е  

организирана  за ученици от І – ІV клас в дневна форма на обучение и включва 

провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по 
самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по 

интереси.  

Чл.3. (1) За дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 
активност и за заниманията по интереси учениците от една или няколко 

паралелки от един клас се разпределят в групи съгласно ДОС за финансирането 

на институциите.  
(2) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират 

съобразно броя на подадените заявления от родителите. Заявления се подават в 

периода 15. април – 15. май. 

(3)  Комисия назначена със заповед на директора извършва разпределение 
на учениците по групи и класове. 

(4) Ако броя на подадените заявления за ЦДО е по-голям от обявените 

места класирането се извършва на база критерии приети с решение на 
педагогическия съвет и съгласувани с Обществения съвет.   

(5) В срок до 30 май комисията изготвя списъци с разпределените по групи 

ученици. 
(6) След 30 май ученици могат да допълват свободните места в 

сформираните групи за целодневна организация на учебния ден до максималния 

им брой, определен с ДОС за финансиране на институциите. 
Чл.4. (1) През учебната 2019/2020 година в училището са сформирани следните 

групи за ЦДО: 

1. І клас – 6 групи – 1 ЦДО1, 1 ЦДО2, 1 ЦДО3, 1 ЦДО4, 1 ЦДО5, 1 ЦДО6; 

2. ІІ клас – 4 групи – 2 ЦДО1, 2 ЦДО2, 2 ЦДО3, 2 ЦДО4; 
3. ІІІ клас – 3 ЦДО1 3 ЦДО2; 

4. ІV клас – 4 ЦДО1. 

         (2) Групите за ЦДО І клас са формирани за всяка паралелка. 
          (3) Групите за ЦДО ІІ – ІV клас са смесени. В тях има ученици повече от 

една  паралелка.  

Чл.5. 105. СУ „Атанас Далчев“ не осъществява целодневна организация на 
учебния ден за учениците от V до VІІ клас поради липса на условия, определени 

от ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване.  

Чл.6. (1) При целодневната организация на учебния ден учебните часове от 
седмичното разписание за учениците от І клас се провеждат в самостоятелен 

блок до обяд през цялата учебна година, а дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се 

провеждат след обяд. 
           (2) При целодневната организация на учебния ден учебните часове от 

седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд или след 

обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 
активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд или 

преди обяд, съгласно утвърдено със заповед на директора разпределение на 

учениците по смени. 



 

 

 

 
 

Чл.7. Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, 

продължителността на които е, както следва: 
(1) тридесет и пет минути - в I и II клас; 

(2) четиридесет минути - в III - IV клас; 

 Чл.8. За учениците от І до ІV клас дейностите по самоподготовка, по 
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)  интереси - 2 учебни часа.        

Чл.9.(1) Целодневната организация на учебния ден започва веднага след 
приключване на учебните часове от седмичното разписание за учениците от 

първа смяна и продължават до 18.00 часа. 

         (2) Целодневната организация на учебния ден за учениците от втора  

смяна започват в 08.20 часа и продължават до началото на учебните часове от 
седмичното разписание.  

Чл.10. Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 

1. 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. 

         (2) Дейностите по отдих и физическа активност се организират на двора, 
и/или в актовата зала. 

Чл.11. (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 

1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния 
час; 

2. усвояване на начини и методи за рационално учене. 

3.  подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;  
4. подготовка за класни и 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.  
(2) Консултациите по ал.1, т.7 се провеждат независимо от консултациите 

по учебни предмети свързани с общата подкрепа личностн развитие (чл.178, 

ал.1, т.5 от ЗПУО). 
(3) Учителят на групата за ЦДО се консултира с учителите по учебните 

предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката. 

Чл.12.(1) Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието 
на учениците, техните възрастови особености и могат да не са свързани с 

учебните предмети по училищния учебен план. 

(2) Дейностите по интереси са съгласно Приложението, което е неразделна 

част от програмата. 
            Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

е приета от педагогическия съвет, Протокол № 15 от 13.09.2019 г.. и е утвърдена 

със заповед на директора №1900 от 13.09.2019 г.  
 


