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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 2016 г. за 
организация на дейностите в училищното образование, (обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., 
посл.  доп. ДВ. бр.69 от 26 Август 2022), и План на 105. СУ „Атанас Далчев“ за спазване на 
противоепидемични правила в условията на КОВИД 19.  
           (2) Годишната училищна програма е разработна в съответствие със стратегията и 
спецификата на училището. 
           (3) Целодневната организация на учебния ден предоставя допълнителни условия за 
взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес – 
ученици, учители, родители, за екипна работа с цел развитие на компетентностите на 
всеки ученик за успешна личностна реализация и подкрепа за личностното развитие. 
           (4) Целодневната организация с цел спазване на противоепидемичните правила се 
провежда по утвърден от директора график за отделните групи. 
Чл.2. (1) Групите за целодневна организация на учебния ден в 105. СУ „Атанас Далчев“ се 
формират при условията и реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и 
съобразно броя на подадените заявления от родителите на база критерии определени с 
решение на педагогическия съвет и срок утвърдени със заповед на директора на 
училището.   

(2) 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.  

(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.3. (1) Целодневната организация в 105. СУ „Атанас Далчев“ е организирана чрез 
провеждане в самостоятелен блок преди обяд или след обяд на учебните часове от 
училищния учебен план и съответно след обяд или преди обяд на дейностите по 
самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. 

    (2) За провеждането на заниманията по интереси учениците от групите може да се 
преразпределят и в групи по интереси.  

    (3) 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. 
Чл.4. (1) През учебната 2020/2021 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. При мотивирано писмено заявено желание на родителя, ученик, включен в 
целодневна организация на учебния ден, може да не участва в една или две от дейностите 
от целодневната организация  в определени дни. 
Чл.8. 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.9. (1) Броят и последователността на часовете по самоподготовка, по организиран 
отдих и физическа активност и за занимания по интереси се определят дневно и съобразно 
възрастовите особености на учениците. 

   (2) Дейностите по ал. 1 се разпределят от 2 до 6 часа дневно и включват най-малко 
две дейности от целодневната организация на учебния ден. 

   (3) Разпределението на броя на часовете за дейностите може да се променя веднъж 
седмично след установена потребност на учениците от групата за целодневна организация 
на учебния ден за участие в състезание, олимпиада,  междуучилищни или други изяви на 
учениците. 

  (4) В случаите на промяна по ал. 3 е допустимо преразпределение на учениците в 
групи съобразно техните потребности и интереси.  

  (5) Промените по ал. 3 се правят с разрешение на директора на училището по 
инициатива от екипа, работещ с учениците, като се създава организация определеният  
седмичен брой часове по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 
за занимания по интереси да се изпълни в рамките на един месец. 
Чл.10.(1) Целодневната организация на учебния ден започва веднага след приключване на 
учебните часове от седмичното разписание за учениците от първа смяна и продължават 
съгласно утвърдения график. 
            (2) Целодневната организация на учебния ден за учениците от втора  смяна 
започват съгласно утвърдения график и продължават до началото на учебните часове от 
седмичното разписание.  
Чл.11. (1) 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 следобедните часове или за активна 
почивка в края на деня; 

2. осигуряване на време за обедното хранене на учениците; 
3. наблюдение на взаимоотношенията между учениците и насърчаване на 

взаимното разбиране, зачитане и уважение, прояви на толерантност; 
4. общуване с учениците за стимулиране на способностите им, за решаване на 

проблеми, затруднения и конфликти.  
(2) Дейностите по отдих и физическа активност  при подходящи метеорологични 

условия се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка – 
двора, парка, актова зала, библиотека и други. 



 

 

 

Чл.12. (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 
1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час, за 

преодоляване на затруднения в усвояването на учебното съдържание;  
2. усвояване на начини и методи за рационално учене; 
3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;  
4. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с 

общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя 
на групата; 

5. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на 
подготовката;  

6. консултации с учители по различни учебни предмети. 
           (2) Консултациите по ал.1, т.6 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.13.(1) Заниманията по интереси при целодневната организация на учебния ден 
включват дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се 
организират съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование. 

(2) Дейностите по интереси по групи са посочени в Приложение 1. 
 Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден е приета от 
педагогическия съвет, Протокол № 14 от 09.09.2022 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ, 
КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ В ГРУПИТЕ ЗА ЦДО 

 
ГРУПА ЗА ЦДО УЧИТЕЛ В ГРУПАТА ЗА ЦДО ДЕЙНОСТИ 

ЦДО 1. КЛАС Наталия Георгиева, Галя Йорданова, Анна-
Мария Георгиева, Анелия Геошева, Кристина 
Николова, Галина Живкова 

Подвижни и 
щафетни игри 

ЦДО 2. КЛАС Елисавета Първанова, Любка Стоева, 
Станимира Георгиева, Христо Куманов 

Приложни 
изкуства и 
занаяти 

ЦДО 3. КЛАС Еми Капинова, Петя Тодорова Образователни и 
развиващи игри 

ЦДО 4. КЛАС Иван Христов Логически задачи, 
ребуси и спортни 
състезания 

 


