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1. Общи положения 

 

1.1. Нормативно основание: 

 

      Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е разработена за 

ученици от I доVII клас при наличие едновременно на следните условия: 

   1 .Финансова и материална обезпеченост на училището; 

   2. Наличие на санитарно-хигиенни условия; 

   3. Осигурени безопасни условия; 

   4. Заявено желание на родителите. 

Редът, условията и начинът на сформиране и организирането на групи ЦОУД в училището 

се осъществява съгласно: 

1.Закона за предучилищно и училищно образование. 

2.Наредба № РД-02-20-30 от 21.12.2015 г. /ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г./ за площ на едно 

работно място за ученик и брой места в едно помещение. 

3. Наредба № 10 от 01.09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

 

1.2. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището: 

 В основно училище „ „Св.св.Кирил и Методий” “ се обучават ученици от 1 до 7 клас. В 

целодневното обучение са обхванати  ученици отV - VII клас. Сформиранa e  1 групa в  

ЦОУД.  

 

1.3. Предназначение на програмата: 
 Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва 

организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси. 

Чрез нея се определят: целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация 

в ОУ „Св.св.Кирил и Методий”; дейностите в групите ЦОУД V  - VII клас като обхваща 

общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава, обхвата на 

групите в изпълнение на държавната политика. 

 

 

1.4. Цел на програмата: 

Целта на годишната програмата е да се конкретизират условията и реда за провеждане на 

целодневна организация на учебния процес на учениците от V  до VII клас.   

 

2. Организация на дейностите в група ЦОУД в училището: 

 

2.1. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка група ЦОУД, според  
За V  -VII клас: За учениците от V до VІI клас дейностите по самоподготовка, по 

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

деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко от 6 учебни 

часа. 

 

 

2.3. Занятията по самоподготовка се водят в стаи на групи ЦОУД както следва:   

ЦОУД  V – VII клас – класната стая на VII клас 

 

 

2.4. Продължителност на часовете за всяка една от групите: 

ЦОУД  V - VII клас – 40 мин. 

 

2.5.Седмично разписание на часовете от ЦОУД V– VII клас за понеделник: 

 



 

 

 

Обучение във физическа среда                                       Обучение в електронна  среда 

 

 

Седмично разписание на часовете от ЦОУД V– VII клас от вторник до петък: 

 

 

Обучение във физическа среда                                       Обучение в електронна  среда 

Обяд и 

ООФА 

13.40. 14.40  - -   

Самоподго

товка 

14.40 15.20  14.00 14.30   

Занимания 

по 

интереси 

15.20 16.00  - -   

Самоподго

товка 

16.00 16.40  14.40 15.10   

Занимания 

по 

интереси 

16.40 17.20  След 16ч. 

индивиду

ални 

консулта 

ции 

   

ООФА 17.20 18.00  - -   

Учебни 

часове 

Начало 

на часа 

Край 

на 

часа 

Междучасие Учебни 

часове 

Начало 

на часа 

Край 

на 

часа 

Междучасие 

Обяд и 

ООФА 

13.05. 14.05  - -   

Самоподго

товка 

14.05 14.45  14.00 14.30   

Занимания 

по 

интереси 

14.45 15.25  - -   

Самоподго

товка 

15.25 16.05  14.40 15.10   

Занимания 16.05 16.45  След 16ч.    



 

 

 

2.6. Педагогически изисквания при провеждане на дейностите в групи ЦОУД.  

Педагогическите изисквания са съобразени с общите за училището и със специфичните 

характеристики на всяка група ЦОУД. 

Учителите в групи ЦОУД, които провеждат часовете по самоподготовка, занимания по 

интереси, дейностите по организиран отдих и физическа активност, с оглед повишаване на 

качеството на обучението: 

 създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи 

  групова работа и индивидуален подход 

  работа в малки групи 

  упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и 

въображението. 

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.  

 

2.6.1. Педагогическите изисквания при провеждане на организиран отдих и физическа 

активност: 

 

Часовете се провеждат след приключване на учебните часове. 

- за учениците от V - VII клас/при 6 часа/-  от 13.05 ч.; 

- за учениците от V и VII клас/при 7 часа/-  от 13.40 ч.; 

 

Включват: 

1. Организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на 

здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката. 

2. Организиране на обедното хранене на учениците. 

 

2.6.2. Педагогически изисквания при провеждане на самоподготовката. 

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 си. 

7. Консултации с учители по различни учебни предмети. 

 

8. Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно 

определят съдържанието на самоподготовката.  

по 

интереси 

индивиду

ални 

консулта 

ции 

ООФА 16.45 17.25  - -   



В дневника се отразяват часовете по самоподготовка и темите за деня. 

 

2.6.3.Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси. 

Заниманията по интереси се организират в зависимост от възможностите на училището и 

могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план. 

След проучване и съгласуване с родители и ученици, в училището се организират дейности и 

мероприятия като изложби, базари, работилница за мартеници, читателски маратон, спортни 

прояви, конкурси и дискусии с образователна и възпитателна цел. Може да бъде 

организирано и в сборни групи. 

Заниманията по интереси се организират в следните направления:  
1. Природни науки;2. Гражданско и екологично образование(ГЕО);3. Изкуства;4. Спорт; 

5.Дигитална креативност 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ГРУПА ЦОУД 

V– VIIклас 

 

 

Дата Учебна 
седмица 

Тема Брой 
часове 

Необходими 
материали 

забележка 

 1. седмица     

   Занимания по интереси    

 15.09.20 1. Откриване на учебната 
година 

2 часа   

 16.09.20 2. Украса на класната 
стая.Поставяне на постери 
свързани с 
противоепидимичната 
обстановка. 

2 часа  Цветни и бели 
листи 
ножици, лепило                                                                                                                

 

 17.09.20 3.Гражданско и екологично 
образование(ГЕО):Запознаване 
с вътрешния ред  в групата . 
Eтичен кодекс на ученика. 

2 часа Беседа  

 18.09.20. 4. Изкуства:Рисуване на 
природен пейзаж.  

2 часа  Блок № 4, бои, 
четки 

 

 2. седмица     

   Занимания по интереси     

 21.09.20 1. 22 септември-Ден на 
Независимостта на България 

2 часа   

 23.09.20 2.Природни науки: Слънчевата 
система.  
Спорт: Игри  с топка и въже 
 

2 часа Енциклопедия 
 
Топки и въжета 

 

 24.09.20 3. Изкуства:Рисунка на морска 
тематика 

2 часа Блок № 4, бои, 
четки, моливи 

 

 25.09.20 4.ГЕО:Моите права и 
отговорности 
Спорт:Игри на открито 

2 часа  Дискусия 
 
Топки, обръчи 

 

 3. седмица     

   Занимания по интереси     

 28.09. 1.Природни науки:Екологични 
резервати в страната. 

2 часа  Енциклопедия  

 29.09. 2. ГЕО-Събиране на природни 

материали  

2 часа листа  

 30.09. 3. Изкуства: Есен в родния 
край. 

2 часа Есенни листа, 
лепило, блок № 4 

 

 1.10. 4.ГЕО:Любими места в 
България-разкажи за тях. 

2 часа Беседа  

 2.10. 5.ДК:Здравословно хранене- 
изработване на дневеб режим 
 

2 часа  Дискусия 
 
 

 



Спорт-Народна топка топки 

 4. седмица     

  Занимания по интереси     

 5.10. 1. Изкуства:Съставяне на 
приказка по илюстрация.  

2 часа Блок № 4, цветни 
моливи, водни 
боички, четки 

 

 6.10 2. ГЕО:Съкровищата на 
България. 

2 часа Енциклопедия  

 7.10. 3. Аз и моето семейство  
 

2 часа топки  

 8.10. 4.Изкуства:Апликации. 2 часа Блок № 4, ножици, 
лепило, гланцово 
блокче 

 

 9.10. 5. Да напуснем ли България? 2 часа Беседа  

 5. седмица     

  Занимания по интереси     

 12.10. 1. ГЕО:Моето училище, моят 
клас- рисунка.  

2 часа Блок № 4, моливи, 
бои 

 

 13.10. 2. ГЕО:Любими реки, езера-
разкажи за тях. 

2 часа Беседа  

 14.10. 3. Изкуства:Рисунка на спортна 
тема. 

2 часа Моливи, 
фулмастри 

 

 15.10. 4. Природни науки:Природен 
календар  

2 часа   

 16.10. 5. Спорт:Игри на открито 
Бягане, хвърляне 

2 часа Беседа  

 6. седмица     

   Занимания по интереси     

 19.10. 1. ГЕО:Растенията в България. 2 часа Енциклопедия  

 20.10. 2. ГЕО:Родолюбие - Иван 
Вазов. 

2 часа Избрани творби  

 21.10. 3. Дисциплината-фактор за 
добър успех.  

2 часа Разговор с 
учениците, беседа 

 

 22.10. 4. Изкуства:Натюрморт. 2 часа   

 23.10. 5. Изкуства:Слушане на музика.  2 часа Музикална уредба, 
дискове 

 

 7. седмица     

   Занимания по интереси     

 26.10. 1. Моите права и отговорности. 2 часа Дискусия  

 27.10. 2.Изкуства: Изработване на 
табло за всеки годишен сезон. 

2 часа Картон, ножици, 
лепило, бои, 
цветни моливи 

 

 28.10. 3.Природни науки:Борба с 
болестите и вредителите в 
природата 

2 часа Беседа  

 29.10. 4. ГЕО-Будителите-
изработване на табло 

2 часа Картон, ножици, 
лепило, цветни 
моливи 

 

 8. седмица     

   Занимания по интереси    

 2.11. 1. Кръстословици, ребуси. 
 Спорт: игри на открито  

2 часа   

 3.11. 2.ГЕО: Безопасност на 
движението. 

2 часа Беседа  

 4.11. 3. Изкуства:Моделиране. 2 часа Пластелин  

 5.11. 4.ДК: Митове и легенди за 
съзвездията.  

2 часа интернет  

 6.11. 5. .Изкуства: Апликация със 

семена 

2 часа  Семена, листи. 
лепило 

 

 9. седмица     

   Занимания по интереси    

 9.11. 1. ДК:Живот и дело на Любен 
Каравелов 

2 часа интернет  



 10.11. 2. Природни науки:Водни 
басейните на Земята 

2 часа Енциклопедия  

 11.11. 3. Изкуства:Рисуване на 
пейзаж. 

2 часа Блок № 4, бои, 
четки, моливи 

 

 12.11. 4. Изкуства:Гатанки 2 часа Книги,листи  

 13.11. 5. Природни науки:Червената 
книга на България 
 

2 часа Енциклопедия  

 10. седмица      

  Занимания по интереси    

 16.11. 1.Спорт :Шах, дама 2 часа шах  

 17.11. 2. Изкуства:Рисунка по народна 
мъдрост. 

2 часа Блок № 4, водни 
бои, четки, моливи 

 

 18.11. 3.ГЕО: Пътни знаци-познаваме 
ли ги?. 

2 часа Разговор с 
учениците 

 

 19.11 4. Природни науки: Движения 
на Земята 

2 часа  Bеседа  

 20.11. 5. ДК : 21 ноември -Ден на 

християнското семейство  
 

2 часа интернет  

 11. седмица      

   Занимания по интереси    

 23.11. 1. Кръстословици, логически 
игри 

2 часа   

 24.11. 2.Изкуства: Рисуване на 
народен обичай 

2 часа Блок № 4, бои, 
четки, цветни 
моливи 

 

 25.11. 3. Природни науки:Природни 
феномени. 

2 часа Енциклопедия  

 26.11. 4.Изкуства: Гатанки, народни 
пословици и поговорки. 

2 часа Училищна 
библиотека 

 

 27.11. 5. ГЕО: История на моето 
родно място 

2 часа беседа  

 12. седмица      

   Занимания по интереси    

 30.11. 1Изкуства:. Рисунка на моето 
училище. 

2 часа Здравословна 
беседа 

 

 1.12 . 2.ГЕО: Провеждане на акция 
“Анти Спин 

2 часа Блок № 4, бои, 
четки, моливи 

 

 2.12. 3.Изкуства: Басни 2 часа Училищна 
библиотека 

 

 3.12 4.Изкуства:Български 
художници- Владимир 
Димитров Майстора  

2 часа Енциклопедия   

 4.12. 5. ГЕО: Български народни 
обичаи“Никулден”  

2 часа Беседа  

 13. седмица      

   Занимания по интереси    

 7.12. 1.Изкуства: Изработване на 
коледна кутия за картички.  

2 часа Картон, цветна 
хартия, ножици, 
лепило,  

 

 8.12. 2. ГЕО:Опазване на околната 
среда. 

2 часа Беседа  

 

 

 9.12. 3.Изкуства: Изработване на 
картички. 

2 часа Блок № 4, цветни 
моливи, 
флумастери, 
изрезки от 
списания, лепило 

 

 10.12. 4ГЕО:.Бележити българи 2 часа История на  
България 

 

 11.12. 5.ДК.Новите открития на 21 в. 2 часа интернет  

  14. седмица     

   Занимания  по интереси    



 14.12. 1.Природни науки: Какво знаем 
за континентите. 

2 часа енциклопедии  

 15.12. 2.ГЕО: Коледните обичаи в 
различните краища на 
България 

2 часа Беседа  

 16.12. 3. Изкуства:Коледна 
работилница-изработване на 
сувенири 

2 часа Блок № 4,цветни 
моливи, 
флумастери 

 

 17.12. 4.ДК- Коледа по света 2 часа интернет  

 18.12. 5.Изкуства:Коледни песни  2 часа Музикална уредба, 
дискове с песни 

 

 15. седмица     

   Занимания по интереси    

 21.12. 1. Природни науки:Екологични 
резервати в страната. 
Оринтология . 

2 часа Енциклопедия, 
учебник по 
география 

 

 22.12. ДК:Бъдни вечер,Коледа 2 часа интернет  

 23.12. 3.ГЕО:Коледа:игри и 
състезания 

2 часа Касетофон, 
дискове 

 

   
15. седмица 

    

   Занимания по интереси    

 4.01. 1.ГЕО:Нравствените ценности 
на обществото. 

2 часа Материали за чест, 
дълг, отговорност 

 

 5.01. 2. Изкуство- рисуване на 
светлосенки. 

2 часа Блок № 4, моливи  

 6.01. 3. ДК: Зимни празници-
Богоявление, Ивановден 

2 часа интернет 
 

 

 7.01. 4. Природни науки: Опазване 
на биологичното разнообразие 

2 часа Енциклопедия, 
човекът и 
природата, 
биология 

 

 08.01 5. Изкуства:Моделиране. 2 часа Пластелин, 
ножчета, дъски 

 

 16. седмица     

   Занимания по интереси    

 11.01. 1.Изкуства:.Съставяне на текст 
по зимна илюстрация. 

2 часа Флумастери, 
цветни моливи, 
линии, блок № 4 

 

 12.01. 2Спорт:Игри при зимни условия 2 часа   

 13.01. 3.ДК:Морски свят 2 часа интернет  

 14.01. 4. Природни 
науки:Изследвания в Космоса 

2 часа Беседа  

 15.01. 5.Изкуства:Музикални игри. 2 часа Муз. Уредба, 
дискове с песни 

 

 17. седмица     

   Занимания по интереси     

 18.01. 1. Природни науки:Птиците -
какво знаем за тях?. 

2 часа Енциклопедия  

 19.01. 2. Изкуства:Апликации. 2 часа Гланцово блокче, 
ножици,лепила 

 

 20.01. 3.Спорт: Зимни игри 2 часа   

 21.01. 4.ГЕО:Интернет-ползи и вреди 2 часа   

 22.01. 5.Изкуства:Български народни 
приказки 

2 часа книги  

 18. седмица     

   Занимания по интереси    

 25.01. 1. Изкуства:Слушане на музика. 2 часа Музикална уредба, 
дискове 

 

 26.01. 2. Природни науки:Бозайниците 2 часа Енциклопедия  

 27.01. 3.ГЕО –Действие при 
земетресения и пожари 

2 часа беседа  

 28.01 4.Изкуства: Моделиране на 
плодове и зеленчуци  

2 часа Пластелин. 
ножчета, дъски 

 

 29.01. 2.ДК:Виртуална разходка в 2 часа интернет  



музей 

 19. седмица     

   Занимания по интереси    

 4.02. 1.Спорт:Шах,дама,домино 2 часа Шах, дама  

 5.02. 2. Изкуства:Рисуване на 
фолклорни елементи. 

2 часа Енциклопедия, 
блок № 4, бои, 
четки 

 

  
19. седмица 

 
 

 
 

  

  Занимания по интереси    

 8.02. 1. Спорт:Пъзели,домино, 
ребуси, кръстословици  

2 часа Пъзели, домино  

 9.02. 2.ГЕО: Фолклорът в 
творчеството на българските 
композитори 

2 часа Енциклопедия, 
дискове с песни 

 

 10.02. 3.ГЕО:Екология и 
биоразнообразие.  

2 часа Енциклопедия  

 11.02. 4.Изкуства:музикалните 
инструменти 

2 часа Материали за 
музикалните 
инструменти 

 

 12.02. 5.ДК: Бележити българи-
български композитори 

2 часа интернет  

  20. седмица     

  Занимания по интереси    

 15.02. 1.Природни науки:Човешкото 
тяло 

2 часа Музикална уредба, 
дискове 

 

 16.02. 2. ДК:Как се пише  обява и 
покана 

2 часа интернет  

 17.02. 3. Изкуства:Български народни 
песни 

2 часа дискове 
 

 

 18.02. 4.ГЕО: Ден на розовата 
фланелка  

2 часа Бял картон, 
флумастери, 
цветни моливи, 
лепила 

 

 19.02. 5. ГЕО: Васил Левски-разкази 
Спорт-Лъвски скок 
  

2 часа Книги  

 21. седмица     

   Занимания по интереси    

 22.02. 1.Изкуства:Изработване на 
мартеници 

 2 часа беседа  

 23.02. 2. Спорт: Шафетни игри  2 часа   

 24.02. 3. Природни науки:Растенията 
в България 

2 часа Картини, табла, 
енциклопедия 

 

 25.02. 4.ГЕО:Злоупотребата с 
алкохол и наркотици 

2 часа беседа  

 26.02. 5.Изкуства:Зимен пейзаж 2 часа Блок № 4, четки, 
бои, цветни 
моливи 

 

 22. седмица     

  Занимания по интереси    

 1.03. 1. ГЕО:Легенда за мартеницата 2 часа беседа  

 2.03. 2.ГЕО: 3 март – национален 
празник 

2 часа Беседа с 
учениците 

 

 4.03. 3. Спорт: Тихи игри 2 часа Домино, дама, 
пъзели 

 

 5.03. 4. Изкуства:Кукерски маски 2 часа Блок № 4, бои, 
четки 

 

 23. седмица     

  Занимания по интереси    

 08.03. 1.ДК: Шрифт-писане на 
поздравителна картичка на 
различен шрифт. 

2 часа интернет  

 09.03. 2.Изкуства:Изработване на 
форми от природни материали. 

2 часа Клечки за зъби, 
ножици, 

 



хартия,лепила 

 09.03. 3. Природни науки:В света на 
динозаврите 

2 часа енциклопедии  

 10.03. 4.ГЕО-Тютюнопушене и здраве 2 часа беседа  

 11.03. 5.Изкуства:Гатанки 
Спорт:Тенис на маса 

2 часа Книги 
топчета 

 

 24. седмица     

  Занимания по интереси    

 15.03. 1. Спорт :Игри на открито 2 часа Топки, въжета  

 16.03. 2.ГЕО: Празници и обичаи от 
народния и природния 
календар. 

2 часа Беседа  

 17.03. 3.Изкуства Моделиране на 
животни. 

2 часа Пластелин, дъски, 
ножчета 

 

 18.03. 4.ДК:Природните богатства в 
България 

2 часа интернет  

 19.03. 5.Изкуства:Да нарисуваме 
портрет 

2 часа Блок, бои, четки , 
моливи 

 

 25. седмица     

  Занимания по интереси    

 22.03. 1. Изкуства: Пролетен пейзаж 2 часа Цветна 
хартия,ножици, 
лепило 

 

 23.03. 2. Спорт:Моят любим спорт. 2 часа топки  

 24.03. 3. Природни науки: Седмица на 
гората. 

2 часа беседа  

 25.03. 4.ГЕО: Пролетни празници –
Благовещение, Лазаровден, 
Великден. 

2 часа Енциклопедия  

 26.03. 5. Изкуства:Слушане на музика 2 часа Муз. уредба  

  26. седмица     

   
 Занимания по интереси 

   

 29.03. 1.Природни науки: Борба с 
болестите и вредителите в 
природата 

2 часа Беседа  

 30.03. 2ГЕО:Християнските ценности. 2 часа Библия  

 31.03. 3. ДК:Рекламен дизайн-
плакати, афиши. 

2 часа интернет  

 1.04. 4.Изкуства:Графика 2 часа Блок, моливи  

 2.04. 5.Спорт : Лека атлетика  2 часа   

 27. седмица     

  Занимания по интереси    

 12.04. 1.ГЕО:Ден на космонавтиката 2 часа Цветни тебешири  

 13.04. 2.ГЕО:Исторически 
забележителности в България. 

2 часа Беседа  

 14.04. 3.Природни науки:В света на 
науките. 

2 часа Дискусия  

 15.04. 4 Изкуства:Гатанки,пословици 
и поговорки. 

2 часа  Училищна 
библиотека 

 

 16.04. 5.Спорт:Щафетни игри 2 часа топки  

  28. седмица     

   Занимания по интереси    

 19.04. 1. ДК:Митове и легенди за 
съзвездията. 

2 часа интернет  

 20.04. 2.Изкуства: Натюрморт с 
плодове. 

2 часа моливи, 
флумастери, блок 
№ 4 

 

 21.04. 3. Изкуства:Басни 2 часа книги  

 22.04. 4. ГЕО:Международен ден на 
планетата Земя 

2 часа беседа  

 23.04 5. Изкуства:Красота и хармония 
– мода, бижута, предмети. 

2часа Енциклопедия, 
модни списания 

 

 29. седмица     

  Занимания по интереси    



 26.04. 1. Изкуства:Стилове в  
музиката. 

2 часа Слушане  

 27.04. 2. ДК:Изработка на комикс. 2 часа интернет  

 28.04. 3. ГЕО: Професиите на моите 
родители 

2 часа беседа  

 29.04. 4.Изкуства:Боядисване на 
великденски яйца 

2 часа бои  

 29. седмица     

   Занимания по интереси    

 4.05. 1.ДК: Какви опасности крие  
глобалната мрежа 

2 часа интернет  

 5.05. 2Изкуства: Рисунка на асфалт.  2 часа Цветни тебешири  

 7.05. 3. Спорт:Игри на открито 2 часа Топки, обръчи  

 30. седмица     

   Занимания по интереси    

 10.05. 1.ГЕО: Историята на моето 
училище 

2 часа беседа  

 12.05. 2.Природни науки: Растения и 
животни в България. 

2 часа Енциклопедия  

 13.05. 3. Спорт:Тенис на маса 2 часа топчета  

 14.05. 4. Изкуства:Рисунка – моето 
училище, моят клас. 

2 часа Блок № 4, бои, 
четки, флумастери 

 

 31 седмица     

  Занимания по интереси    

 17.05. 1. ГЕО:Какво училище да 
избера? 

2 часа книги  

 18.05. 2.Природни науки: Изработка 
на хербарии от цветя и 
растения 

2 часа Изсушени листа, 
лепило, тетрадка 

 

 20.05. 3. ГЕО:24 май-Ден на 
славянската писменост. 

2 часа Беседа  

 32.седмица     

  Занимания по интереси    

 26.05. 1Спорт:Баскетбол и волейбол 2 часа топки  

 27.05. 2.Изкуства:Творци, артисти, 
публика 

2 часа Материали за 
творци, артисти и 
филми 

 

 28.05. 3.ГЕО: Разделно събиране на 
отпадъци 

2 часа беседа  

 33.седмица     

  Занимания по интереси    

 31.05. 1. Изкуства:Рисунка на сгради-
архитектура 

2 часа Блок, бои, четки  

 1.06. 2.ГЕО: Ден на детето 
Спорт:Игри  по желание 

2 часа  цветни листи  

 2.06. 3. ГЕО:Христо Ботев-живот и 
дело  

2 часа беседа  

 3.06. 4.Изкуства:Изработване на 
изделие от отпадъчни 
материали 

2 часа Опаковки, 
бои,ножици 

 

 34.седмица     

 7.06. 1.Спорт: Футбол 2 часа топки  

 8.06. 2.Изкуства:Рисунка на морска 
тематика 

2 часа Бои,блок, моливи  

 9.06. 3.Изкуства:Музиката на нашите 
родители 

2 часа Дискове,плочи  

 10.06. 4.Природни науки:Водни 
обитатели във водните 
басейни в родния край 

2 часа енциклопедии  

 11.06. 5.ГЕО: Каква професия да 
избера? 

2 часа беседа   

 35.седмица     

 14.06. 7.Довиждане, училище!( за 5 и 
6кл. 
Спорт: Игри пожелание 

2 часа разговор  



 15.06. Изкуства: Апликации 2 часа Листи, лепила  

 17.06. ГЕО:Наркотиците 2 часа разговор  

 36.седмица     

 21.06. 1.Природни науки:Природните 
забележителности в България 

2 часа енциклопедии  

 22.06. 2.ДК:В света на известните 2 часа интернет  

 23.06. 3.ГЕО: Каква кариера да 
избера? 

2 часа разговор  

 24.06. 4.Изкуства:Апликации на цветя 2 часа листи  

 25.06. 5.Спорт: Игри по желание 2 часа топки  

 28.06. 6.ГЕО:.Да опазим природната 
среда 

2 часа беседа  

 29.06. 7. Най-смешното от училищния 
живот 
Спорт: Щафетни игри 

2 часа Разговор 
 
Топки,въжета  

 

 30.06. 8.Довиждане, училище! 2 часа беседа  

 

 

ГОДИШНO ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЦОУД 

V – VII КЛАС 

 

Организиран отдих и физическа активност 

 
Дата Учебна 

седмица 
Тема Брой 

часове 
Необходими 
материали 

Забележка 

      
 1. седмица     

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 15.09 1.Любима игра 2 часа топки  

 16.09 2 Футбол 2 часа Топка  

 17.09 3. Щафетни игри. 2 часа  Обръчи,въже, 
топка 

 

 18.09 4.Баскетбол 2 часа Баскетболна 
топка 
 

 

 2. седмица     

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 21.09 1. Волейбол. 2 часа Топка  

 23.09 2. Тенис на маса  2 часа Хилки,топчета  

 24.09 3.  Скачане с въже 2 часа въжета  

 25.09 4 Футбол 2 часа Топки  

 3. седмица     

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 28.09 1. Федербал  2 часа Федербал  

 29.09 2. Подвижни игри. 2 часа Обръчи, въжета  

 30.09 3. Гимнастически упражнения 2 часа Въжета ,топки  

 1.10 4. Лека атлетика.Бягане за 
време. 

2 часа хронометър  

 2.10 5. Точен стрелец.  2 часа Баскетболна 
топка 

 

 4. седмица     

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 5.10 1. Лека атлетика. 2 часа   



 6.10 2. Аеробика. 2 часа Музикална 
уредба, дискове 

 

 7.10 3. Народна топка  2 часа Топка  

 8.10 4. Ходене, бягане. 2 часа   

 9.10 5. Тенис на маса  2 часа Топчета,хилки  

 5. седмица     

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 12.10 1.Футбол 2 часа Топка  

 13.10 2. Федербал. 2 часа Федербал  

 14.10 3. Тенис на маса 2 часа Хилки,топчета  

 15.10 4. Щафетни игри. 2 часа Топка, въжета, 
обръчи 

 

 16.10 5. Кой е най-бърз?. 2 часа Домино, морски 
шах 

 

 6. седмица     

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 19.10 1.Скачане с въже 2 часа въже  

 20.10 2.Лазене,търкаляне,катере 
не,провиране. 

2 часа Спортна 
площадка 

 

 21.10 3. Аеробика. 2 часа Музикална 
уредба 

 

 22.10 4. Състезание между 
класовете.   

2 часа Топка  

 23.10 5. Игри с обръчи 2 часа Обръчи  

 7. седмица     

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 26.10 1. Игри на открито. Народна 
топка. Баскетбол. 

2 часа Топка  

 27.10 2. Двама са малко, трима са 
много 

2 часа   

 28.10 3.Щафетни игри 2 часа Обръчи, топка  

 29.10 4.Футбол 2часа Топка  

 8. седмица     

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 2.11 1. Народни хора и танци. 2 часа Музикална 
уредба, дискове 

 

 3.11 2. Тенис на маса. 2 часа Топчета  

 4.11 3. Скачане с въже 2 часа Въжета  

 5.11 4. Игри с топка. 2 часа Топка  

 6.11 5.Баскетбол 2 часа Топка  

 9. седмица     

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 9.11 1. Конструиране. 2 часа Конструктор  

 10.11 2. Аеробика 2 часа Музикална 
уредба 

 

 11.11 3. Земна гимнастика. 2 часа Въженца  

 12.11 4. Тихи игри в стаята 2 часа Не се сърди 
човече, домино 

 

 13.11 5. Игри с топка. 2 часа Топка  

 10. седмица     

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   



 16.11 1. Логически игри. 2 часа Ребуси, 
кръстословици 

 

 17.11 2. Занимателни игри. 2 часа Морски шах, Не 
се сърди човече 

 

 18.11 3. Празно място. 2 часа Столове  

 19.11 4. Точен стрелец. 2 часа Баскетболна 
топка 

 

 20.11 5. Народна топка 2 часа топка  

 11. седмица      

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 23.11 1. Тенис на маса 2 часа Хилки,топчета  

 24.11 2. Игри с обръчи. 2 часа Обръчи  

 25.11 3. Точен стрелец. 2 часа Баскетболна 
топка 

 

 26.11 4. Бягане с препятствия 2 часа   

 27.11 5. Не се сърди човече, домино. 2 часа  Не се сърди 
човече, домино 

 

 12. седмица      

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 30.11 1. Аеробика. 2 часа Музикална 
уредба 

 

 1.12 2. Шахмат 2 часа Шах  

 2.12 3. Кой отбор е по-силен?- 
дърпане с въже 

2 часа Въжета  

 3.12 4. Народна топка. 2 часа Топка  

 4.12 5. Тенис на маса 2 часа Топчета  

 13. седмица      

      

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 7.12 1. Подвижни игри.  2 часа  Обръчи, топки, 
въжета 

 

 8.12 2. Народни хора и танци. 2 часа Муз. уредба  

 9.12 3. Тихи и занимателни игри 2 часа Пъзели, домино, 
не се сърди 
човече 

 

 10.12 4. Кой отбор е по силен? – 
дърпане с въже 

2 часа Въжета  

 11.12 5.За един няма място 2 часа столове  

  III. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

  14. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 14.12 1. Зимни игри. 2 часа   

 15.12 2. Пъзели. 2 часа Пъзели  

 16.12 3.Народна топка 2 часа Топка  

 17.12 4.Теглене на въже 2 часа Въже  

 18.12 5.Аеробика 2 часа Музикална 
уредба, дискове 

 

 15. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 21.12 1. Ходене, бягане 2 часа   

 22.12 2. Игри при зимни условия. 2 часа   

 23.12 3. Народна топка 2 часа Топка  

 4.01 4. Гимнастически упражнения. 2 часа   

 5.01 5. Занимателни игри. 2 часа Домино, дама  



 6.01 6. Пъзели 2 часа   

 7.01 7. Логически игри. 2 часа   

 8.01 8.Шахмат 2 часа   

  16. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 11.01 1. Двама са малко, трима са 
много. 

2 часа   

 12.01 2.Тихи игри. 2 часа Шах,домино  

 13.01 3. Подвижни игри. 2 часа Въжета, обръчи  

 14.01 4. Социални игри с имена. 2 часа   

 15.01 5. Тенис на маса. 2 часа Хилки,топчета  

 17. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 18.01 1. Щафетни игри. 2 часа Обръчи,топки  

 19.01 2. Кой е по силният отбор?- 
дърпане с въже. 

2 часа Въжета  

 20.01 3. Народни хора и танци. 2 часа Муз. уредба  

 21.01 4. Игри на открито 2 часа   

 22.01 5. Народна топка.  2 часа Топка  

 18. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 25.01 1. Щафетни игри. 2 часа обръчи  

 26.01 2. Тенис на маса. 2 часа Топчета  

 27.01 3. Игри на открито при зимни 
условия. 

2 часа   

 28.01 4.Шахмат 2 часа шах  

 29.01 5.Логически игри 2 часа   

 19. седмица     

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 4.02 1. Игри на открито, при зимни 
условия 

2 часа   

 5.02 2.Не се сърди човече 2 часа Не се сърди 
човече 

 

 19. седмица     

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 8.02 1.Точен стрелец.  2 часа Баскетболна 
топка 

 

 9.02 2. Не се сърди човече 2 часа Не се сърди 
човече 

 

 10.02 3.Народна топка 2 часа топки  

 11.02 4. Скачане с въже и чували. 2 часа Въжета, чували  

 12.02 5.Народни хора и танци 2 часа Музикална 
уредба, дискове  

 

 20. седмица     

      

  Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 15.02 1.Тихи игри в стаята. 2 часа Пъзели, не се 
сърди човече, 
домино 

 

 16.02 2. Тенис на маса. 2 часа топчета  

 17.02 3.Празно място. 2 часа Столове  

 18.02 4. Аеробика 2 часа Музикална 
уредба, дискове 

 

 19.02 5. Игри на открито, при зимни 
условия 

2 часа   



  
21. седмица 

  
 

  

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 22.02 1.Лъвски скок. 2 часа   

 23.02 2. Бягане с препятствия. 2 часа Пейки, въжета  

 24.02 3. Игри на открито, при зимни 
условия 

2 часа   

 25.02 4.Логически игри, 
главоблъсканици 

2 часа ребуси, дама  

 26.02 5.Конструиране 2 часа Конструктори  

  22. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 1.03 1. Кой отбор е по-силен? 2 часа въже  

 2.03 2. Гимнастически упражнения. 2 часа   

 4.03 3. Игри по избор.  2 часа Шах, дама, 
домино,пъзели 

 

 5.03 4.Тенис на маса 2 часа топчета  

 23. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 8.03 1. Подвижни игри. 2 часа   

 9.03 2. Аеробика. 2 часа Муз. уредба  

 10.03 3. Футбол 2 часа Топка  

 11.03 4. Игри с обръчи  и въжета 2 часа Въжета, обръчи  

 12.03 5.Народна топка 2 часа топка  

 24. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 15.03 1. Щафетни игри. 2 часа обръчи  

 16.03 2. Ходене, бягане. 2 часа Въжета  

 17.03 3. Топло и студено-забавни 
игри. 

2 часа   

 18.03 4. Тихи игри. 2 часа Домино, морски 
шах, дама 

 

 19.03 5. Лазене, катерене, 
търкаляне, претъркаляне  

2 часа   

 25. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 22.03 1. Волейбол, баскетбол. 2 часа Топка  

 23.03 2. Бягане с препятствия 2 часа Пейки, въжета  

 24.03 3. Първа пролет –разходка до 
близка  местност.  

2 часа   

 25.03 4.Народна топка 2 часа топка  

 26.03 5. Игри на открито по избор 2 часа Топка, въжета  

 26. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 29.03 1. Футбол. 2 часа Топка  

 30.03 2. Състезания между отборите 
по класове. 

2 часа Топки  

 31.03 3. Кой отбор е по силен?- 
дърпане с въже 

2 часа Въжета  

 1.04 4. Баскетбол. 2 часа Топка  

 2.04 5. Игри на открито.   2 часа Топки, въженца,  



обръчи 

 27. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 12.04 1. Теглене на въже 2 часа въжета  

 13.04 2. Волейбол 2 часа топка  

 14.04 3. Футбол. 2 часа топка  

 15.04 4. Народна топка. 2 часа Топка  

 16.04 5. Бягане за време. 2 часа хронометър  

  28. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 19.04 1. Игра с федербал. 2 часа Федербал  

 20.04 2. Точен стрелец. 2 часа Баскетболна 
топка 

 

 21.04 3. Щафетни игри. 2 часа Въжета, топка  

 22.02 4.Футбол 2 часа топка  

 23.04 5.Баскетбол 2 часа топка  

 29. седмица     

      

   
ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 26.04 1. Състезание между отборите 
по класове. 

2 часа Награди- 
моливи, 
флумастери 

 

 27.04 2. Скачане с въже. 2 часа Въжета  

 28.04 3. Ходене, бягане-състезание 2 часа   

 29.04 4. Футбол. 2 часа топка  

 4.05 5.Пъзели 2 часа пъзели  

 5.05 6.Волейбол 2 часа топки  

 7.05 7.Подвижни игри 2 часа   

 30. седмица     

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 10.05 1. Игри на открито- народна 
топка 

2 часа Топка  

 12.05 2. Лека атлетика 2 часа Хронометър  

 13.05 3. Игри по избор 2 часа Въжета, 
обръчи,топки 

 

 14.05 4.Футбол 2 часа топка  

 31. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 17.05 1.Щафетни игри.  . 2 часа Обръчи.въжета  

 18.05 2. Подвижни игри 2 часа Топка, въжета, 
обръчи 

 

 20.05 3. Лека атлетика. 2 часа хронометър  

 32. седмица     

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 26.05 1. Бягане с препятствия. 2 часа   

 27.05 2. Футбол 2 часа Топка  

 28.05 3. Скачане на въже. 2 часа Въжета  

 33. седмица     

   
ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 31.05 1. Народна топка. 2 часа топка  

 1.06 2. Щафетни игри. 2 часа Топки, обръчи  

 2.06 3.  Ходене, бягане. 2 часа   



 3.06 4. Скачане с въже. 2 часа Въжета  

 34. седмица     

      

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 7.06 1. Народна топка.-състезание 2 часа Топка  

 8.06 2. Щафетни игри –състезание. 2 часа Обръчи,топки  

 9.06 3. Тихи  игри – състезание. 2 часа Морски шах, не 
се сърди 
човече, дама 

 

 10.06  4.Баскетбол, народна топка 2 часа топка  

 11.06 5.Състезание между класовете 2 часа   

 35. седмица     

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 14.06 1. Скачане с въже. 2 часа Въжета  

 25.06 2.Тенис на маса 2 часа топчета  

 17.06 3. Волейбол. 2 часа Топка  

 36. седмица     

  ІІІ. Организиран отдих и 
физическа активност 

   

 21.06 1. Ходене, бягане. 2 часа   

 22.06 2.Футбол 2 часа Топка  

 23.06 3. Скачане с въже. 2 часа Въжета  

 24.06 4. Народна топка.-състезание 2 часа Топка  

 25.06 5. Щафетни игри –състезание. 2 часа Топки, обръчи  

 28.06 6.Волейбол 2 часа Топка  

 29.06 7.Поход до близка местност 2 часа   

 30.06 8. Игри по избор 2 часа   

 

 

Условия: 

- място за провеждане на занимания по интереси – класна стая, определена за групи ЦОУД, 

физкултурен салон, игротека;  

- подпомагане и допълване обучението чрез  занимания, различни от клубни, кръжочни, 

извънкласни дейности; 

- създаване на емоционална среда за отмора;  

- привличане на родителите към активно участие в организираните занимания по интереси в 

училище. 

 

Резултати от заниманията по интереси:  

Колективната работа в групи ЦОУД да съдейства за изява на индивидуалните способности 

за диференцирано развитие на учениците.  

Възпитателната работа в групи ЦОУД да е подчинена на общите цели на училището, но 

същевременно да е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочени и към 

осмисляне на свободното им време. 

 С нетрадиционни форми на работа да се предизвика у учениците радост и удовлетворение 

от училищния живот и от техния личен принос за обогатяването му.  

Заниманията по интереси  спомагат за нравственото и естетическо възпитание на учениците, 

за създаване и развитие на трудови навици, а също и за усъвършенстване навиците им за 

работа в екип. 

 

2.7. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както 

следва: 

 V-VIклас 34 учебни седмици, от 17. 09. 2018 г. до 15. 06. 2019 г. 

 VIIклас 36 учебни седмици, от 17. 09. 2018 г. до 28. 06. 2019 г. 

 

 



2.7.1. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя в групи ЦОУД и се 

утвърждават от директора на училището и съдържат: 

 

Учебна 

седмица  

Дата Тема Брой часове Дидактически 

материали 

Забележка 

      

 

2.7.2.В случай на необходимост, учителят преструктурира темите, като корекциите се 

нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на  училището. 

 

2.7.3. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5, се изготвят заявки 

от учителя в ЦОУД до директора на училището и от директора на училището до РУО. 

Училището осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите по 

целодневна организация. 

 

Аспекти на работа в  ЦОУД:  

- прилагане на подходите за индивидуализация и диференциация, съобразен и с модела на 

организиране/състава на ЦОУД;  

- непрекъснато обновяване и създаване на ангажираща, стимулираща и приобщаваща учебна 

среда;  

- координиране на дейности със заинтересованите страни: семейството, обществените 

институции, неправителствени организации и т.н.;  

- регулярно планиране, целеполагане ; 

 

2.8. Норми на преподавателска работа: 

Нормата за преподавателска работа на лицата, заемащи учителски длъжности в ЦОУД, 

включва дейности в  групи /самоподготовка, дейности по организиран отдих и физическа 

активност занимания по интереси/ и  насърчаване на постиженията на учениците. 

Допълнителните часове извън нормата  се отчитат в информационна система. Те включват 

следните дейности в рамките на 8-часовия работен ден на учителя в ЦОУД:  

 

 Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на тестове, задачи, 

пособия, материали, информационни справки, снабдяване с необходимата дидактическа и 

учебна литература, вкл. и консултации с учители;  

 Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на 

часовете за дейности по интереси;  

 Попълване на училищна документация;  

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

 Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи   

 Организиране и участие на консултации с ученици;  

 Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, свързана с 

възпитателно-образователния процес;  

 Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия; 

 Участие в разработването на индивидуални образователни програми; 

 Работа по  насърчаване на постиженията на учениците;  

 Координиране обмяната на добри практики между учителите в ЦОУД 

 

2.9. Отразяване на целодневната организация в документация: 

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в Основно 

училище „Св.св.Кирил и Методий”  с.Морава се вписват в следната училищна 

документация: 

- Списък - Образец 1;  

- Седмично разписание на часовете в училището;  

- Годишен план за дейността на училището;  



- Дневник на ЦОУД за преподадения учебен материал /часове в ЦОУД/; 

 
3.Целодневна организация на учебния ден в условията на COVID-19 

 
3.1. Предизвикателствата през учебната 2020-2021 година във връзка с епидемията: 

 

3.1.1. Доколкото е възможно да направим училището максимално безрискова 

среда, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на 

епидемия. Това предполага в училище да се реализират мерки за 

намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез 

създаването на нагласи за отговорно поведение на децата като част от 

възпитателната функция на образованието. 

3.1.2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки случай на заболял 

или със съмнение за COVID-19. 

3.1.3.  Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на 

обучение в електронна среда от разстояние и съобразно решенията на 

областните кризисни щабове за борба с COVID-19. 

3.1.4. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за 

учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. 

ч. и заради карантиниране. 

3.1.5. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене. 

 

3.2.  Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на 

вируса:  

 

3.2.1. Спазване на общите здравни мерки в страната, свързани с дезинфекция, 

дистанция и дисциплина. 

3.2.2. Вход на училището:  

Създадена е организация да не се допускат родители и външни лица в сградата 

на училище. Начален, прогимназиален и гимназиален етап влизат от западния 

вход на училище, а излизат от източния вход. Движението по коридорите е 

еднопосочно, като има поставени указателни табели за посоката на движение. 

Малките ученици учат на отделни етажи и няма смесване на ученици от 

различните възрастови групи. 

3.2.3. 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, библиотека и столова (освен при хранене).  

       3.2.4. 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. 

 Ежедневно напомняне на учениците да не си докосват лицето, носа, устата и 

очите, да пипат по-малко предмети. 

 Почистване на работното място в класната стая от ученика и учителя след 

всяко междучасие и в края на учебния ден, като за целта е осигурен 

дезинфектант.  



 Често проветряване на класните стаи. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. 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. 

3.2.7. Места за активен отдих:  

      Разделяне на училищните площадки и двор на зони за отделни паралелки, за да се спазва 

необходимата дистанция. 

3.2.8. При поява на грипоподобни симптоми (повишаване на температурата, 

физическо неразположение, кашлица) има готовност за изолация и 

последващи действия съгласно вътрешен училищен протокол, както 

следва: 

 Изолиране в специално обособена класна стая на съответния етаж. 

 Уведомяване на родителите и изпращане у дома.  

 Продължаване на учебните занятия по разписание при спазване на 

противоепидемичните мерки в училище. 

 НЕ се разпространява информация до излизане на резултата с цел да не се 

създава излишна паника! 

 

3.3. Възпитателните мерки включват:  

 

 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. 

 Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

 Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни 

информационни материали (табла) за правилна хигиена на ръцете, спазване на 

физическа дистанция, носене на защитни маски. 

 
 

 
 

 

4. Условия за постигане на ефективност и резултатност на ОВП при целодневна 

организация на учебния ден: 

4.1. Обогатената и оборудвана учебна база създава безопасно и спокойно място, където 

учениците, обучаващи се при целодневен режим, да се разтоварват с любимите си 

занимания, да отпочиват, да комуникират пълноценно помежду си и да се включват активно 

и пълноценно в плануваните дейности.  

4.2. Осигуряване и насърчаване на учениците до достъпа на разнообразни форми на 

непрекъснато образование, насочени към овладяване на ключови компетентности.  

4.3. Подпомагане родителите, настойниците и близките на учениците в обучението на децата 

им.  

4.4. Участие на учителите в ЦОУД в подходящи квалификационни форми.  

4.5. Използване при реализиране на дейностите в ЦОУД на съвременни педагогически 

технологии, методи и подходи, природни обекти и исторически забележителности, 

съобразно спецификата на училището и групата . 

 

5.Наблюдение и контролна дейност при целодневното обучение: 

5.1. Контрол от страна на директора. 



5.2. Изпълнение на изискванията при измерване на напредъка на учениците. 

 

6. Очаквани резултати от изпълнението на програмата : 

6.1 Повишено качеството на образователно - възпитателния процес; 

6.2 Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и изграждане на 

положителна нагласа към образованието. 

6.3 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. 

6.4 Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, 

конкурси, изложби. 

6.5 Засилен интерес от страна на ученици и родители към целодневната организация на 

учебния процес. 

6.6 Подобряване здравето и физическата дееспособност чрез повишаване физическата 

активност на учениците, намаляване затлъстяването и нездравословния начин на живот. 

6.7 Опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности. 

 

7. Ресурси за изпълнение:  

7.1 Класни стаи, снабдени с презентационна техника. 

7.2 Игротека за учениците в начален етап. 

7.3 Богата библиотека. 

7.4 Физкултурен салон и спортни игрища в двора на училището. 

7.5 Беседка в училищния двор. 

 

 

 


