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26. Средно училище „Йордан Йовков” 

София 1619, кв. ”Княжево”,  ул. ”Кореняците” №40 
телефони: 857 30 23, 857 01 29; факс: 857 30 23; e-mail: coy26@abv.bg 

 

 

 

 

       Утвърдил: 

        Директор: 
          (Е. Велкова) 

       (Заповед № РД-2/15.09.2022 г.) 

 

 

 

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

за целодневна организация на учебния ден 
за учебната 2022/2023 година 

 

 

Прилагането на годишната училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден е насочена към постигане целите, посочени в Стратегията за развитие на 

26. СУ „Йордан Йовков“, гр. София и на Годишния план за дейността на училището 

през учебната 2022/2023 г. 

I. Цели. 

 

 Обща цел: подпомагане процеса на целодневната организация на учебния ден за 

ученици от първи до пети клас. Целодневна организация на учебния ден включва пъл-

ният образователен цикъл – задължителни учебни часове, избираеми учебни часове, 

факултативни учебни часове, отдих, игри и хранене. 

1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане 

интересите, съобразно възможностите и възрастовите особености на учениците. 

2. Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заитересованите стра-

ни за прилагане на модела на целодневна организация на учебния ден. 

3. Създаване стимулираща детското развитие среда, съответстваща на индивиду-

алността на всяко дете. 

4. Създаване предпоставки за пълноценно и добронамерено общуване между де-

цата. 

 

II. Очаквани резултати. 

 

1. Повишаване на качеството на образованието в 26. СУ. „Йордан Йовков“. 

2. Разширяване на възможностите в училището за осигуряване на подкрепа за 

личностното и индивидуалното развитие на всеки ученик. 

3. Създаване на условия за мотивиране на учениците за учене през целия живот. 

4. Гарантиране на достъпа до образование и превенция на изоставането в усвоя-

ване на учебния материал. 

 

III. Задачи. 
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1. Да се подпомогне правилното и трайно усвояване на учебния материал. 

2. Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране. 

3. Да се стимулира любознателността и стремежа към нови знания. 

4. Да се създадат условия за творческо развитие и за осмисляне на свободното 

време на учениците. 

5. Да се открият заложбите на всеки ученик. 

 

IV. Организация. 

 

През учебната 2022/2023 година ще работят 13 групи за целодневна организация 

на учебния ден – 11 групи за учениците от I до IV клас, като всяка паралелка има отдел-

на група, и 2 (сборни) групи за учениците от V клас. 

Целодневната организация се осъществява след редовните учебни занятия, след 

обяд за тези ученици, чиито родители са декларирали желание за това. Училището 

осигурява такава организация на учебния ден при желание на родителите за учениците 

от I-V клас. 

Целодневна организация на учебния ден се осъществява за ученици 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 за-

нимания по интереси. 

Целодневната организация на учебния ден да се осъществява при условията, оп-

ределени от държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното 

и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно 

развитие. 

Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условия и 

ред, определени с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите 

и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1. септември. След тази да-

та учениците могат да допълват групите за целодневна организация на учебния ден до 

броя на свободните места. 

При целодневна организация на учебния ден, учебните часове по седмичното 

разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготов-

ка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеж-

дат след обяд. 

В част от часовете по самоподготовка, по организиран отдих и физическа актив-

ност и занимания по интереси, учениците могат да участват и в дейности в рамките на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

В случай на преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ще се 

използват виртуалните класни стаи в електронна платформа „Школо“. Виртуалните 

класни стаи се използват за насоки и разяснения при възникнали затруднения и неясно-

ти при подготовка на домашните работи. За проверка на домашните работи може да се 

използват и други защитени електронни средства за масова и социална комуникация, 

ако родителите са заявили такова желание. 

 

V. Разпределение на часовете 

 

1. Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и 

занимания по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които е 

в съответствие с чл.7, ал.1. на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование. 
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За учениците от I до IV клас дейностите по организиран отдих и физическа ак-

тивност и занимания по интереси се разпределят дневно, както следва: самоподготовка, 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят за 

деня съобразно седмичното разписание, както общият им брой е не по-малко от 6 учеб-

ни часа – 2 часа организаран отдих, 3 часа самоподготовка и 1 час занимания по инте-

реси. 

 

VI. Съдържание. 

 

1. Дейностите по 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 самоподготовкатам; 

- организиране на обедното хранене. 

Дейностите по отдих и физическа активност се организират преимуществено на 

открито и само при неблагоприятни метеорологически условия – в помещения, различ-

ни от тези за самоподготовка. 

В рамките на часовете за организиран отдих и физическа активност задължител-

но се осигуряват 30 минути за обедно хранене. 

2. Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 

- ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на предиобедния 

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 допълнителните задачи и упражнения, във връзка с общообразо-

вателните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на група-

та; 

- формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготов-

ката; 

- консултации с учители по различните учебни предмети. 

Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвмест-

но определят съдържанието на самоподготовката. 

3. Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учени-

ците, техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са 

свързани с учебните предмети по училищния учебен план. 

Съдържанието на дейностите по интереси се определя от годишния тематичен 

план на съответната група. 

 

 

Годишната програма за целодневна организация на учебния ден на 26. СУ „Йор-

дан Йовков“ е приета с решение на педагогическия съвет от 07.09.2022 г., отразено в 

протокол № 13/07.09.2022 г. от заседанието. 


