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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1. Нормативни основания за разработване на програмата 

Редът, условията и начинът на устройство, функции, организация и управление на 

целодневната организация на учебния ден в СУ „Васил Левски“ – град Стара Загора,  за 

учебната 2021/2022 година се осъществяват съгласно Закона за предучилищното и 

училищното образование /ЗПУО/ в сила от 01.08.2016 г., Държавните образователни 

стандарти /ДОС/ за организация на дейностите в училищното образование, за учебния план 

/Наредба № 4 от 30.11.2015 г./ и за общообразователна подготовка /Наредба № 5 от 30. 11. 

2015 г./, Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно 

развитие, Стратегията за развитие на училището, училищните правилници и нормативни 

документи, Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование.      

2. Цели на програмата 

Основна цел 

Училищната програма включва организирането, разпределението и съдържанието на 

всички дейности в целодневната организация на учебния ден в СУ „Васил Левски“, за 

учебната 2021/2022 година, за да се регламентират условията и редът за организиране и 

провеждане им за учениците от І до V клас с цел подобряване качеството на образованието 

като национален приоритет.  

Специфични цели: 

 Повишаване 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, необходими в учебния процес. 

 Повишаване на началната и базова грамотност на учениците от І – V клас, 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 език. 

 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 от различни 

социални, етнически и културни общности. 

- зачитане на индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, стил 

на работата, темперамент, потребности и интереси. 

- създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап 

или степен на образование и ограничаване на рисковете за отпадане от училище 

поради затруднения в усвояването на учебното съдържание. 

 Повишаване активно участие в образователно - възпитателния процес на всички 
заинтересовани страни (ученици, учители, родители) в условията на епидемична обстановка 
от Ковед 19. Успешно реализиране на образователния процес и в електронна среда на 
обучение. 

3. Предназначение на програмата  

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден в СУ 

„Васил Левски“, за учебната 2021/2022 г. е предназначена да спомага за реализиране на 

образователните цели за обучение, възпитание, социализация и подкрепа за личностно 

развитие на учениците чрез дейностите /организиран отдих и физическа активност, 
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самоподготовка, занимания по интереси / в ЦДО съобразно техните общи характеристики и 

различия. 

4. Очаквани резултати 

4.1. Да се формират навици за самостоятелно учене в условие на електронно обучение 

от разстояние; 

4.2. Да се повиши функционалната грамотност на учениците; 

4.3. Да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното 

време на учениците; 

4.4. Да се повиши и поддържа интересът на участниците в образователния процес към 

целодневната организация на учебния ден. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

УЧЕБНИЯ ДЕН        

1. Общи положения  

1.1. ЦОУД за учениците от СУ „Васил Левски“, се осъществява в дневна форма на 

обучение, която включва провеждане на задължителните учебни часове по училищния учебен 

план в самостоятелен блок до обяд или след обяд и на дейности по организиран отдих и 

физическа активност, по самоподготовка и занимания по интереси, провеждащи се след обяд 

или преди обяд, при наличието на финансова и материална обезпеченост на училището, 

подходящи санитарно-хигиенни условия, безопасни и здравословни условия на труд съгласно 

чл. 101, чл. 102, ал. 1, 2 и 4 от ЗПУО и чл. 17, ал. 1, чл. 20, ал. 1 от Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  Във връзка с 

извършване на основен ремонт на училището и  пребазирането на учениците в други 

училища, където  са предоставени учебни стаи според възможностите им,  през учебната 

2021-2022 година единствено учениците от I клас ще провеждата учебните часове от учебния 

план в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и  занимания  по интереси ще се провеждат след обяд. За учениците от 

II,  III,  IV и V клас   тези дейности ще се провеждат през различните месеци съответно първа 

и втора смяна. 

1.2. Училището организира ЦОУД след прием на подадените заявления от родителите 

на ученици от I до VII клас в СУ „Васил Левски“ - Стара Загора, желаещи децата им да са в 

групи на ЦДО, във връзка с чл. 18, ал. 1, т.1, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование. След 1 септември ученици могат да 

допълват свободните места в сформираните групи за целодневна организация на учебния 

ден до максималния им брой. 

1.3. Участници в групи на ЦОУД са 219 ученици от I до V клас в СУ „Васил Левски“, 

разпределени в 9 групи  във връзка чл. 21, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование.  

1.4. Разпределение на часовете в ЦДО за деня: 

- организиран отдих и физическа активност / и обяд / – 2 часа  

- самоподготовка – 2 часа  

- занимания по интереси – 2 часа  

общо 30 часа седмично, 6 часа дневно,  съгласно чл. 23 Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование.   

1.5. Часовете в ЦДО се водят от учителите на групите с продължителност на часовете 

за дейностите, както следва: I и II клас – 35 мин., III – V клас – 40 мин. в съответствие с  чл. 

103, ал. 1 и 2 от ЗПУО; чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование.  

1.6. Почивката между дейностите организиран отдих и физическа активност, 

самоподготовка и занимания по интереси се прави според чл. 103, ал. 1 и 2 от ЗПУО и чл. 9, 
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ал. 1, 2, 3  от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, като има различия във времетраенето при отделните групи.  

1.7. Седмичното разписание на дейностите и това на часовете в ЦДО е направено 

съгласно ЗПУО и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и се утвърждава от директора на училището. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГЦОУД  

 

         Учениците от I клас се обучават само първа смяна, а учениците от II, III,  IV и  V клас – на 

две смени. 

                         Групи за целодневна организация на учебния ден на I и II  клас 

II смяна 

  При 6 часов 
учебен ден 

При 5 часов учебен ден 
При 4 часов учебен 

ден 

Организиран обяд 12.30 – 13.00 ч. 11.55 – 13.00 ч. 11.10 – 13.00 ч. 

Организиран отдих и 
физическа активност 

13.00 – 13.35 ч. 13.00 – 13.35 ч. 13.00 – 13.35 ч. 

Самоподготовка 13.45 – 14.20 ч. 13.45 – 14.20 ч. 13.45 – 14.20 ч. 

Занимания по интереси 14.30 – 15.05 ч. 14.30 – 15.05 ч. 14.30 – 15.05 ч. 

Самоподготовка 15.25 – 16.00 ч. 15.25 – 16.00 ч. 15.25 – 16.00 ч. 

Занимания по интереси 16.10 – 16.45 ч. 16.10 – 16.45 ч. 16.10 – 16.45 ч. 

Организиран отдих и 
физическа активност 

16.55 – 17.30 ч. 16.55 – 17.30 ч. 16.55 – 17.30 ч. 

                          

 

 

 

 

 

 

Групи за целодневна организация на учебния ден на  II  клас 

I смяна 

 

Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък 

Организиран отдих и физическа 
активност 

08.00 – 08.35 ч. 

Самоподготовка 08.40 – 09.15 ч. 

Занимания по интереси 09.20 – 09.55 ч. 

Самоподготовка 10.25 – 11.00 ч. 

Занимания по интереси 11.05 – 11.40 ч. 

Организиран отдих и физическа 
активност 

11.45 – 12.25 ч. 

Организиран обяд 12.30 – 13.00 ч. 
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Групи за целодневна организация на учебния ден на III, IV и V клас  

 I смяна 

 

Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък 

Организиран отдих и физическа 

активност 
08.00 – 08.40 ч. 

Самоподготовка 08.45 – 09.25 ч. 

Занимания по интереси 09.30 – 10.10 ч. 

Самоподготовка 10.30 – 11.10 ч. 

Занимания по интереси 11.15 – 11.55 ч. 

Организиран отдих и физическа 

активност 
12.00 – 12.40 ч. 

Организиран обяд 12.40 – 13.20 ч. 

 

Групи за целодневна организация на учебния ден на III,  IV и V клас  

 II смяна 

 

  При 5 часов 

учебен ден 

При 6 часов 

учебен ден 

При 7 часов 

учебен ден 

Организиран обяд 11.50 – 12.20 ч. 12.30 – 13.00 ч. 13.10 – 13.40 ч. 

Организиран отдих и физическа 

активност 
12.30 – 13.10 ч. 13.00 – 13.40 ч. 13.40 – 14.10 ч. 

Самоподготовка 13.20 – 14.00 ч. 13.45 – 14.25 ч. 14.10 – 14.50 ч. 

Занимания по интереси 14.10 – 14.50 ч. 14.30 – 15.10 ч. 14.55 – 15.25 ч. 

Самоподготовка 15.10 – 15.50 ч. 15.20 – 16.00 ч. 15.30 – 16.10 ч. 

Занимания по интереси 16.00 – 16.40 ч. 16.05 – 16.45 ч. 16.15 – 16.45 ч. 

Организиран отдих и физическа 

активност 
16.50 – 17.30 ч. 16.50 – 17.30 ч. 16.50 – 17.30 ч. 

 

1.8. Учениците от ЦДО могат да ползват за библиотечно-информационно обслужване  

услугите на училищната библиотека  съобразно нейното седмично разписание. 

1.9. Със съдействието на общинската администрация в училището е осигурено 

медицинско обслужване. 

1.10. СУ „Васил Левски“, работи по годишна училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. 

2. Дейности на ЦДО 

2.1. Дейностите при ЦОУД не могат да се изключват или заменят за сметка на 

останалите, а се преплитат и допълват, като всяка има своето място и значение за постигане 

на общодостъпно базисно знание въз основа на принципите на справедливост, толерантност 

и перспективност. Правилното им разпределение и разнообразяване води до създаване на 

емоционална среда, в която ученикът е предпазен от умора, отегчение и скука. 
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2.2. Дейности по организиран отдих и физическа активност /ООФА/ – във връзка с 

чл. 24 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование.  

2.2.1. ООФА започва веднага след приключване на задължителните учебни часове по 

училищния учебен план или преди тях.  

2.2.2. Обедното хранене /част от ООФА за всички ученици/ е организирано - кетъринг, 

като  учителите на групите  осъществяват наблюдение и контрол за осигуряване на ред и 

безопасност.  

2.2.3. ООФА се провежда в училищния двор,  а при неблагоприятни климатични 

условия – във физкултурния салон. 

2.2.4. Спортните дейности /основно спортни игри / се организират и провеждат след 

проучване на интересите и физическата подготовка на учениците и съобразно материалната 

база на училището. 

2.2.5. По време на ООФА учениците имат възможност да реализират поведенческия си 

потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение, да  установят емоционални 

междуличностни, да се формира социална зрелост .  

2.2.6. Учителите на групите организират и координират провеждането на ООФА на 

учениците, наблюдавайки дискретно проявите и реакциите им, за създаване на здравословни 

навици, преодоляване на възбуденото състояние, опазване на здравето и живота на 

учениците с цел да се осъществи спокоен и плавен преход към самоподготовката. 

2.3. Дейности по самоподготовка – съгласно чл. 25 от г Наредба № 10 от 01.09.2016. 

за организация на дейностите в училищното образование.  

2.3.1. Самоподготовката се провежда в класните стаи, както следва: 

 

ГЦОУД 

 

 

ГЦОУД 

 I 

 

ГЦОУД 

II 

 

ГЦОУД 

III 

 

ГЦОУД 

IV 

 

ГЦОУД 

V 

 

ГЦОУД 

VI 

 

ГЦОУД 

VII 

 

ГЦОУД 

VIII 

 

ГЦОУД 

IХ 

 

клас І А   

 

І Б 

 

ІI А, Б 

 

 II А, В 

 

III А, В  

 

III Б,В  

 

IV А, В 

 

IV Б V А, Б, 

В 

стая 1- 9 ОУ 2- 9 ОУ 303 - 

ПГМТТ 

4- 9 ОУ 301- 

ПГМТТ 

302- 

ПГМТТ 

403- 

ПГМТТ 

402- 

ПГМТТ 

306- 

ПГМТТ 

 

2.3.2. Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния 

материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, 

развиване на умения, стимулира любознателност и стремеж към знание, толерантно 

взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.  Този  основен момент от 

ЦОУД е следствие и продължение на преподавателската дейност, в който не се изисква 

повторение на преподаденото от учителите, а осигуряване на спокойна, съзидателна среда и 

засилване увереността на учениците за самостоятелна работа.  

2.3.3. Самоподготовката се ръководи от учителя на групата съобразно седмичното 

разписание на дейностите и това на часовете, задачите за следващия учебен ден и/или по-

дългосрочни задачи, степента на подготовка, потребностите на отделните ученици. Той се 

осведомява ежедневно за изявите им и получените оценки по отделните предмети, както и за 

образователните им дефицити. Не избързва с помощта, умело помага, колкото е нужно, 

поощрява, за да насочи учениците към самостоятелна работа и да стимулира тяхната 

активност съобразно с индивидуалните им качества, т. е. умело организира, направлява, 

ръководи, контролира и следи за качеството на работата им. 

2.3.4. Дейностите по самоподготовка включват: 

2.3.4.1. Учене по едно и също време при строго спазване на моментите за почивка и 

степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката. 
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2.3.4.2. Ситуации за осмисляне и трайно усвояване с разбиране на изучаваното 

съдържание с необходимите понятия по време на учебния час. 

2.3.4.3. Усвояване на начини и методи за рационално учене при затвърждаване на 

учебното съдържание на ниво разбиране и практическо приложение. 

2.3.4.4. Подготовка на домашни работи, проектни задания и/или задачи след  преглед 

на преподадения учебен материал и необходимите понятия. В някои часове се организира 

самоподготовка по повече от един учебен предмет /III и IV клас/.  

2.3.4.5. Подготовка за класни и контролни работи. 

2.3.4.6. Изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с 

общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на 

групата. 

2.3.4.7. Формиране на умения у учениците за: планиране и организиране на 

подготовката; преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства в ученето както 

самостоятелно, така и в групи; критично мислене, справяне с проблеми и вземане на 

решения; проява на инициативност, творчество, отговорност и работа в екип  

2.3.4.8. Използване на консултацията /метод за указание, предупреждение, упътване, 

подпомагане, научно ръководство в процеса на работата/ за засилване самостоятелността на 

ученика след заявено желание от учителите на групите и/или по желание на учителя от 

начален или прогимназиален етап и след предварително уговорен час. График за 

консултации не се изработва, тъй като необходимостта от тях е непредвидима.  

2.3.4.9. Учителят на групата се консултира с горепосочените учители и съвместно 

определят съдържанието на самоподготовката, обменят информация и проявяват еднакви 

педагогически изисквания. 

2.3.4.10. Диагностициране и насърчаване постиженията на учениците. Прилагане на 

различни форми и техники за установяване равнищата на знания и умения с цел ефективно 

провеждане на самоподготовката.  

2.4. Дейности при занимания по интереси /ЗИ/ – съгласно чл. 26 от Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  

2.4.1. ЗИ се провеждат в класните стаи, училищната библиотека и компютърен 

кабинет, като учителите на групите съгласуват предварително реда на посещенията в тях. 

2.4.2. Учителите на групите организират ЗИ в зависимост от желанието на учениците, 

техните възрастови особености и възможностите на училището за осигуряване на подходяща 

материална база, включително и извън наличната в училище, като търсят съдействието на 

директора на училището и учителите, на Училищното настоятелство и родителите, на 

общинската и областна администрация, на РУО /при организиране на изложби, конкурси, 

дискусии с образователна и възпитателна цел, празници и събития на училището и гр. Стара 

Загора и др./. Заниманията по интереси могат да не са свързани с учебните предмети от 

училищния учебен план.  

2.4.3. ЗИ включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности с цел да 

предотвратят умората, да развиват и обогатяват детското мислене, да допринесат за 

придобиване на полезни нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на 

вече получени и затвърдени знания, да допринесат по непринуден начин за формиране на 

хармонична детска личност.  

  2.4.4. ЗИ се организират за развитие на способностите и компетентностите на 

учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, историята и 

традициите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, 

образователните и занимателните игри,  както и за придобиване на умения за лидерство.  

2.4.5. ЗИ включват: 

2.4.5.1. Дидактични, интерактивни, образователни и развиващи игри, които понякога се 

провеждат по избор на учениците.  
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2.4.5.2. Спортни и подвижни игри.  

2.4.5.3.Запознаване с различни и достъпно обяснени български народни обичаи, 

традиции и празници.  

2.4.5.4. Четене с разбиране на допълнителна литература и самостоятелно общуване с 

книгата като основа за овладяване на ключовите компетентности по Европейската 

референтна рамка. Четене на гатанки и поговорки; на детски енциклопедии. 

2.4.5.5. Слушане на музикални произведения; движения с музика; музикални игри и 

певческа дейност. 

 2.4.5.6. Посещение на детски спектакли, изложби и концерти.  

2.4.5.7. Илюстриране на художествени творби /народни приказки/ и с цел отразяване 

на лично отношение към героите и епизодите. 

2.4.5.8. Математически състезания. 

2.4.5.9. Решаване на кръстословици. 

2.4.5.10. Разглеждане на произведения на изобразителното изкуство. 

2.4.5.11. Беседи за здравословен начин на живот и рационално хранене. 

2.4.5.12. Изготвяне на подходяща украса за празниците, овладяване на различни 

техники.  

2.4.5.13. Лично творчество.  

2.4.6. Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности, 

тъй като и двете са част от стратегията на училището и компонент от неговата система на 

обучение и възпитание,  за да се осъществява многостранно възпитателно въздействие в 

свободното от учебни занимания време и да се разширяват придобитите знания и умения в 

образователния процес.  

 

3. Организиране на дейностите в ЦДО от учителите на групите. 

3.1. В рамките на регламентираното работно време /6 астрономически часа/ 

изпълняват нормата за задължителна преподавателска заетост, задълженията, 

регламентирани в длъжностната им характеристика, като осъществяват контрол върху 

учениците от съответната група във времето, определено в дневния график на дейностите и 

до предаването им на родителите - изпращането от училище. 

3.2. Планират дейностите според индивидуалните и групови потребности на учениците, 

според нормативните уредби.  

3.3. Създават позитивна, уютна и приобщаваща възпитателна и учебна среда. 

3.4. Насърчават, подпомагат и мотивират учениците за самостоятелна работа. 

3.5. Подпомагат учениците за справяне с трудностите и за засилване на стремежа им 

към постижения, самоизява и конструктивно съревнование. 

3.6. Осъществяват наблюдение и оценяват поведенчески ситуации; провеждат беседи 

и разговори по възникнали затруднения; споделят проблеми и разрешават възникнали 

конфликти; следят за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания, за създаване на 

здравословни навици; грижат се за опазване на здравето и живота на учениците.  

3.7. Анализират и проследяват развитието, напредъка и резултатите от обучението на 

учениците. 

3.8. Изграждат умения за самооценка у тях.  

3.9. Зачитат и защитават личното достойнство, правата и индивидуалността на 

учениците при оценяването.  

3.10. Информират родителите и учителите за: образователни постижения и 

затруднения на учениците, спазване на изискванията за добро поведение в училище и 

обществото, индивидуалното им развитие, степента на социализацията им.  
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3.11. Учителят на група  трябва да притежава необходимите компетентности, познания, 

умения и да повишава професионалната си квалификация за професионалното си развитие и 

кариера.  

3.12. Подкрепящата роля на учителите на групите изисква за повишаване на  

качеството на обучението да се съобразяват с потребностите на учениците, затова те 

създават и прилагат подходяща организация и съвременни иновативни педагогически методи 

и технологии, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, 

свързани с развиване на логическото мислене на учениците, паметта и въображението им, 

например: 

 Ролеви игри – допринасят за конструиране на  определен тип отношения, нрави, бит, 

език и др. 

  Симулационни игри – реализира се учене чрез съпреживяване (емпатия), на основата 

на теоретични знания се упражняват дидактически умения; дискусии (дебати). 

 Метод на асоциациите – чрез него се изгражда система на „придвижване“ по учебния 

материал чрез термините. 

 Инсърт – система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за 

контрол на разбирането. 

 Рефлексия /самооценяване – обръщане към себе си /за учителя на групата и ученика/. 

Оценява се умението за писане, четене, анализ, отговор на въпрос, решаване на казус 

и т. н.  

 Мозъчна атака – групов метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на 

оригинални решения, който активизира мисленето на учениците. Приемат се различни 

идеи, поощряват се новите и нетрадиционните решения /V – VI клас/. 

3.13. Учителите на групите ежедневно вписват темите по организиран отдих и 

физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси за взетите учебни часове в 

дневника на групата при ЦОУД.  

4. Допълнителни дейности на учителите на групи.  

4.1. Планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност 

в училище, свързана с възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни 

часове.  

4.2.  Осигуряване на необходимите материали за часовете в групите – тестове, задачи, 

пособия, материали, дидактическа и учебна литература, инструментариум и др.  

 4.3. Участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на 

квалификацията.  

4.4. Участие в дейности по разработване на проекти, по програми и/или дейности по 

реализирането им.  

4.5. Координиране обмяната на добри практики между възпитателите.  

4.6. Оказване на методическа помощ и консултации на новоназначени и на младши 

учители.  

4.7. Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.  

4.8. Участие в родителски срещи и класови мероприятия. 

4.9. Участие в организирането и провеждането на подходящи училищни дейности, 

ефективни практики, предизвикателства и др.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ОТРАЗЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  

1. В документация 

1.1. Списък - Образец 1  

1.2. Седмично разписание на часовете в училището  

1.3. Годишен план за дейността на училището  

1.4. Книга с протоколи от заседания на Педагогическия съвет  
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1.6. електронен дневник на група за ЦОУД 

2. В информационна база - данни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА  

1. Целодневното обучение в СУ „Васил Левски“ - Стара Загора , да бъде успешен 

модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на 

съвременните европейски тенденции. 

2. Чрез подобряване на качеството на образователно-възпитателния процес да се 

постигне повишаване на резултатите от работата. 

3. Преодоляване на диспропорции в степента на образованост чрез изграждане на 

положителна нагласа към образованието, повишаване мотивацията на учениците, учителите 

и заинтересованите страни от прилагането на модела „целодневна организация на учебния 

процес“. 

4. Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и създаване на 

собствен стил на учене и на трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време.  

5. Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт и отдих, 

стимулиране на творческото развитие на учениците, на тяхното възпитание в толерантност, 

сътрудничество и стремеж към успех.   

6. Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното време 

на родителите им. 

7. Гарантиране на достъпа до образование, намаляване броя на необхванатите и 

отпадналите ученици и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище. 

 


