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                          б) създаване на стимулираща личностното развитие на ученика 
предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата 
индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му 
семейна среда; 
                          в) уважение към индивидуалните различия на децата – стил на 
възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси. 
Изграждане на умения у учениците за самостоятелно преодоляване на трудностите, 
за упоритост и системност при усвояване на учебния материал. 
                          г) социализация на учениците и развитие на умения за работа в екип. 
                          д) концентрация и устойчивост на вниманието, паметта. Създаване 
на положителна нагласа. 
 
2. Изпълнение на дейностите извършвани в групите за ЦДО, отразени в Плана 

за изпълнение на Стратегията: 

2.1 Обяд и организиран отдих и физическа активност 

 Чрез тези часове се цели разтоваране на учениците от умственото 
напрежение и осъществяване на плавен преход към дейностите по 
самоподготовка. 

 Провеждат се в училищния стол, физкултурните салони, библиотеката, 
мултимедийните кабинети и спортните площадки. 

2.2 Самоподготовка 

Основните цели на тези часове са: 

 да допринасят за правилното и трайно усвояване на учебния материал; 

 да съдействат за формиране на навици за самостоятелно учене с 
разбиране; 

 да се стимулира любознателността и стремежа към знание; 

 усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност. 

При провеждането на часовете по самоподготовка се спазват следните дидактически 
изисквания: 

 преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия; 

 учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка; 

 степенуване по 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. 
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Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като акцентът се 
поставя не върху повторение на преподаването, а в създаване на спокойна, 
съзидателна среда за работа на учениците и засилане на уменията и увереността 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 по-нататъшна самостоятелна работа; 

 помощта трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена с 
неговите индивидуални качества. 

 За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на 
учениците, се осигуряват консултации с учители по отделните учебни 
предмети (начални учители). 

2.3 Занимания по интереси. 

Имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности: 

 да предотвратят преумората ; 

 да развиват и обогатяват детското мислене; 

 да допринесат за придобиване на полезни и нови 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 по интереси се планират съобразно проучване интересите на 
учениците и възможностите на училището. 

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден е 
съобразена и с целите и дейностите, предвидени в други училищни документи: 
Годишен план за дейността на училището, ДОС за организация на дейностите, 
Стратегията за развитие на училището; Правилника за дейността на училището и др. 

В училище НБУ “Михаил Лъкатник”-гр.Бургас се обучават 420 ученици от І до 
IV клас, от които 376 са включени в целодневна организация на учебния ден.  

Училището разполага с необходимите условия за организация на целодневно 
обучение: материална обезпеченост на училището; наличие на санитарно-хигиенни 
условия; осигурени безопасни условия; заявено желание на родителите. 

В целодневно обучение се включват ученици в дневна и комбинирана форма на 
обучение.  
Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и ред, 
определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените 
заявления от родителите. Ученици могат да допълват групите за целодневна 
организация на учебния ден до броя на свободните места. 
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ІІ. Очаквани резултати от изпълнението на Годишната училищна програма 
за целодневна организация на учебния ден: 

 повишаване качеството на образование в училище НБУ “Михаил 
Лъкатник” ; 

 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 
усъвършенстване на училище НБУ “Михаил Лъкатник” в отговор на 
обществените промени и потребности; 

 гарантиране на достъпа до образование, намаляване броя на 
необхванатите и отпадналите ученици и предотвратяване на ранното 
отпадане на учениците от училище; 

 гарантиране на ефективно партньорство и дефиниране на отговорностите 
на всички участници в образователния процес;  

 създаване на условия за прилагане на интегрирани политики с другите 
публични сектори за постигане целите на образованието.  

 Утвърждаване на ЦДО като успешна практика и засилен интерес от страна 
на ученици и родители към целодневната организация на учебния процес. 

 Повишено качеството на образователно-възпитателния процес чрез 
създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в 
следващ етап или степен на образование. 

 Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на 
учениците чрез повишаване мотивацията на учениците и учителите и на 
заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна 
организация на учебния процес“. 

 Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и 
изграждане на положителна нагласа към образованието. 

 Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от 
различни социални, етнически и културни общности чрез позитивно 
въздействие върху личността на ученика и включване във всекидневна 
мултикултурна и конкурентна среда при упражняване както на учебни, 
така и на спортни, развиващи, възпитаващи дейности и занимания по 
интереси. 

 Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, 
развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на 
естетически вкус и интерес към изкуството. 

 Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални 
състезания, конкурси, изложби.вписват се актуалните за училището 
очаквани резултати, като горният текст подлежи на промяна и/или 
допълнения) 

 
ІІІ. Сформиране и организиране на групите за целодневна организация на 

учебния ден 
 
През учебната 2022/2023г. в училище НБУ “Михаил Лъкатник” се сформират 19 

групи за целодневна организация на учебния ден. 
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Класовете, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден са 
определени със Заповед № РД-18-17/15.09.2022 на директора на училището за 
утвърждаване на училищният план-прием.  

За ученици от начален етап целодневната организация се организира в 19 броя 
групи.  

За първи клас в първа група ще бъдат включени 22 ученици от I „а“клас, втора 
група – 19 от I „б“клас, трета група – 19 от I „в“ клас, четвърта група – 17 от I „г“ клас, 
пета група – 21 от  I „д“ клас. 

За втори клас в първа група ще бъдат включени 22 ученици от II „а“клас, втора 
група – 20 от II „б“клас, трета група - 21 от II „в“клас, четвърта група - 21 от II „г“клас, 
пета група – 21 от  II „д“ клас. 

За трети клас в първа група ще бъдат включени 21 ученици от III„а“клас, втора 
група-19 от III „б“ клас, трета група-17 от III „в“клас, четвърта група – 20 от III 
„г“клас, пета група-21 от  III „д“ клас. 

За четвърти клас в първа група ще бъдат включени 26 ученици от IV„а“клас и IV 
„г“, втора група - 22 от IV „б“клас и IV „г“, трета група - 23 от IV „в“клас и IV „г“, 
четвърта група - 25 от  IV „д“ клас и IV „г“. 

За  всички учениците  учебните часове по седмичното разписание се провеждат 
в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих 
и физическа активност и за заниманията по интереси се провеждат съответно след 
обяд, според едносменния режим на обучение в училище. 

При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 18, 
ал.4, ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва 
в една или две от дейностите по чл. 17, ал.1 в определени дни. 
 

IV. Продължителност на учебните часове по самоподготовка, занимания и 
интереси и организиран отдих и физическа активност 

Продължителността на учебните часове по самоподготовка, по организиран 
отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в 
съответствие с регламентираната продължителност на учебния час за всички видове 
подготовка. 

Група, включваща 
ученици от: 

Продължителност 
на учебния час: 

Регламентирано с: 

 І и ІІ клас 35 минути чл. 7, ал. 1, т. 1, Наредба № 10 
за организация на дейностите в 
училищното образование 

 ІII и ІV клас 40 минути чл. 7, ал. 1, т.2 , Наредба № 10 
за организация на дейностите в 
училищното образование 

 
Броят и последователността на часовете по самоподготовка, по организиран 

отдих и физическа активност и за занимания по интереси се определят дневно, 
съобразно възрастовите особености на учениците. 

Дейностите по ал.1 се разпределят до 6 часа дневно и включват най-малко две 
дейности от целодневната организация на учебния ден. 
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Веднъж седмично, разпределението на броя на часовете за дейностите по чл.17, 
ал.1 може да се променя след установена потребност на учениците от групата за 
целодневна организация на учебния ден за подготовка за класна и /или контролна 
работа, за участия в състезания, олимпиади или друга изява на учениците. 
 

V. Продължителност на почивките между учебните часове по 
самоподготовка, занимания и интереси и организиран отдих и физическа 
активност  

 
 След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Почивките между 

учебните часове по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и 
физическа активност са, както следва: 
В група ЦДО I и II клас продължителност на занятията - 35 мин. 
Организиран отдих и физическа активност- до 13:30 ч. 
Самоподготовка - 13:30-14:50 ч. 
I час: 13:30-14:05 
Междучасие: 14:05-14:15 
II час: 14:15-14:50 
Голямо междучасие: 20 мин. 
Занимания по интереси: 15:10-16:30 
I час: 15:10-15:45 
Междучасие: 15:45-15:55 
II час: 15:55-16:30 
 
В група ЦДО III и IV клас продължителност на занятията - 40 мин. 
Организиран отдих и физическа активност- до 13:30 ч. 
Самоподготовка - 13:30-15:00 ч. 
I час: 13:30-14:10 
Междучасие: 14:10-14:20 
II час: 14:20-15:00 
Голямо междучасие: 20 мин. 
Занимания по интереси: 15:20-17:00 
I час: 15:20-16:00 
Междучасие: 16:00-16:20 
II час: 16:20-17:00 

 
Продължителността на часовете и почивките между часовете по самоподготовка, 

занимания и интереси и организиран отдих и физическа активност са част от 
дневното разписание на училището. Определени са със заповед на директора и са 
регламентирани в Правилника за дейността училището.  

 
VI. Дневно и седмично разпределение на дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси 
Седмичното разпределение на дейностите по самоподготовка, по организиран 

отдих и физическа активност и заниманията по интереси за всички групи при 
целодневна организация, в които са включени ученици от начален етап, е: 
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Брой часове по 
дни и дейности 

Понеде
лник 

Вторник Сряда Четвъртък Петък 

Организиран 
отдих и 
физическа 
активност 

2 2 2 2 2 

Самоподготовка 2 2 2 2 2 

Дейности по 
интереси 

2 2 2 2 2 

 
 
VII. Организация и съдържание на дейностите по заниманията по интереси, 

по самоподготовка и по организиран отдих и физическа активност 
 

1. Организация и съдържание на дейности по заниманията по интереси 
 
Заниманията по интереси в училище НБУ “ Михаил Лъкатник” се организират за 

развитие на способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на 
дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, 
гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за 
лидерство. 

 
1.1.Съдържание на дейностите по интереси по групи:  
 

Групи за 
целодневна 

организация 

Включени 
ученици 

Съдържание на дейностите по интереси 
(тематични направления) 

Всички групи 397 В света на приказките и четене на допълнителна 
литература и самостоятелно общуване с книгата 

Смятам бързо и правилно  

Приложни изкуства  

Дидактични игри; 

Спортни игри; 

Запознаване с различни и достъпно обяснени 
български обичаи, традиции и празници 

Слушане на музикални произведения 

Игри по избор на учениците (домино, шах, лего 
игри и други); 
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Изготвяне на подходяща украса за празниците; 

Лично творчество. 

Науки 

Технологии 

 
 

1.2.Провеждане на заниманията по интереси в преразпределени групи 
Включването на учениците в преразпределените групи е в съответствие на 

техните желания и е установено след анкетно проучване от тях и техните родители.  
През учебната 2022/2023 г. се организират 2 бр. преразпределени групи, както 

следва: 
 

Преразпределени 
групи по интереси 

Брой 
преразпределени 

групи по интереси 

Брой ученици Ръководител  

Народни танци 2 40 Д.Тигърова 

 
 
Заниманията по интереси са свързани с учебното съдържание по учебните 

предмети от училищния учебен план.  
В част от часовете по занимания по интереси ученици от групите за целодневна 

организация на учебния ден участват и в дейности в рамките на общата и 
допълнителната подкрепа за личностно развитие, съгласно утвърден от директора 
график. 

В заниманията по интереси в групите за целодневна организация на учебния ден 
се реализира гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.  

 
2. Организация и съдържание на дейностите по самоподготовка 

В рамките на работното време, установено в трудовите договори, учителите по 
учебните предмети и учителя на групата определят съвместно съдържанието на 
самоподготовката и учителите на групи за целодневно обучение се консултират с 
учителите по предмети за провеждане на часовете по самоподготовка.  

 В часовете по самоподготовка учителите по различни учебни предмети 
провеждат консултации на учениците, съгласно утвърден от директора график. 
Графикът за консултациите се утвърждава за всеки учебен срок и се съобразява със 
седмичното разписание. 

Дейностите, които се включват в часовете по самоподготовка, са пряко свързани 
с усвояването на компетентности, посочени в Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за 
общообразователна подготовка и учебните програми за задължителна подготовка по 
учебните предмети от І до IV клас. 

Дейностите по самоподготовка включват:  
 ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния 

час;  
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 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 си. 

 стимулиране любознателността и стремежа към знание; 
 усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност. 
 преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия; 
 учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка; 
 степенуване по трудност на учебните предмети, включени в 

самоподготовката, 
 усвояване и затвърдяване на учебното съдържание с разбиране; 
 старателно и коректно написване на домашните работи и проверка от 

учителя на групата за ЦДО в края на часовете за самоподготовка, 
удостоверена с личен подпис, независимо дали всички ученици са 
приключили с написването на домашното задание; 

 
 

3. Организация и съдържание на дейностите по организиран отдих и физическа 
активност 
Дейностите в часовете по организиран отдих и физическа активност осигуряват 

физическа активност на учениците, включени в групите за целодневна организация 
на учебния ден. 

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 
самоподготовката; 

 организиране на обедното хранене на учениците. 
 

Обедното хранене на учениците се организира както следва: 
 

Група при 
целодневна 

организация 

Място на обедното 
хранене 

Време  Педагогически 
специалист, 
ангажиран с 

обедното хранене 

 Ученици от I клас Училищен стол Понеделник-
петък 12.00 – 
12.35 

Нели Недялкова 
Е.Иванова 
Ивелина Василева 
Теодора спасова 
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Група при 
целодневна 

организация 

Място на обедното 
хранене 

Време  Педагогически 
специалист, 
ангажиран с 

обедното хранене 

Ученици от II клас Училищен стол Понеделник-
петък от 12:30 
до 13:30 /според 
часовете/ 

ЖасминаПенева 
Миглена Спасова 
Дияна Андонова  

 

Ученици от III клас Училищен стол Понеделник-
петък от 13:20 
до 14:00 /според 
часовете/ 

Петър Христов 
Диляна Георгиева 
Гергана Райкова 
Калинка Граматикова  

 

Ученици от IV клас Училищен стол Понеделник-
петък от 13:10 
до 13:30 /според 
часовете/ 

Теодора Христова 
Веселина Иванова 
Павлета Петрова 
Ваня Налбантова 

 
 
Часовете по организиран отдих и физическа активност не се провеждат в 

помещенията, в които се провеждат часовете по самоподготовка.  
При подходящи метеорологични условия дейностите по организиран отдих и 

физическа активност се провеждат предимно на открито, като се използва спортната 
площадка, училищния двор и т.н. Използването на други помещения и база в 
училището става по определен график. 

В част от часовете по занимания по интереси ученици от групите за целодневна 
организация на учебния ден участват и в дейности в рамките на общата и 
допълнителната подкрепа за личностно развитие, съгласно утвърден от директора 
график. 
VIII. Целодневна организация на учебния ден в условията на СOVID-19 

1. Спазване на общите здравни мерки в страната, свързани с дезинфекция, 
дистанция и дисциплина. 

2. Учениците носят лични предпазни средства (маски, сухи и мокри кърпички, 
дезинфектанти за ръце) и вода. Носенето на маска е задължително в общите 
закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, 
санитарни възли, медицински кабинет и столова (освен при хранене). 

3. Почистване, дезинфекция, хигиена. Препоръчително е учениците и всички 
работещи в училище да спазват лична хигиена, която включва: редовно миене 
на ръцете след посещение на тоалетна, преди и след закуска или обяд; 
ползване на носни еднократни кърпи и тяхното изхвърляне след употреба в 
коша за боклук; смяна на маските през няколко часа и изхвърлянето им в коша; 
използване на лични химикалки, моливи, чертожни инструменти и други 
канцеларски материали; почистване на работното място в класната стая от 
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ученика и учителя след всяко междучасие и в края на учебния ден, като за 
целта е осигурен дезинфектант; често проветряване на класните стаи. 

4. Междучасия: Различно начало на учебните занятия и различен график за 
междучасията, за да се намали контакта лице в лице и да се избегне струпване 
на ученици. 

5.  Столово хранене: Хранене по график с обособени зони за отделните 
паралелки, като не се допускат опашки от ученици. Да не се допуска споделяне 
на храни и напитки. 

6. Места за активен отдих: Разделяне на училищните площадки и двор на зони 
за отделни паралелки, за да се спазва необходимата дистанция. 

7.  При поява на грипоподобни симптоми (повишаване на температурата, 
физическо неразположение, кашлица) има готовност за изолация и 
последващи действия съгласно вътрешен училищен протокол. 

8. Разговори с учениците за спазване на правилата за лична хигиена и физическа 
дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към 
останалите; напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната 
стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 


