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П Р О Г Р А М А

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПОП МИНЧО”, с. КОЛАРОВО

ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС”
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 год.

      І.     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

Програмата за целодневна организация на учебния ден в ОУ „Поп Минчо”, е

разработена в съответствие с Рамкова програма за организация на учебния ден по одобрен със

заповед на Министъра на образованието, младежта и науката проект по ОП РЧР „Подобряване

на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна

организация на учебния процес".

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните

групи в училището се осъществява съгласно ППЗНП; Наредба № 3/2008 г. за нормите за

преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на

народната просвета и Наредба № 7/2000 г.  за определяне на броя на паралелките и групите и

броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и

обслужващите звена.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

2.1.1.  Обща цел: Да се регламентират условията и редът за ефективно провеждане на

целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас в ОУ „Поп Минчо” с

оглед подобряване на качеството на образованието.

Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл

/задължителна подготовка, задължително – избираема подготовка, свободно - избираема

подготовка,самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно

знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.



ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

2.1.2.   Специфични цели:

2.1.2.1.Утвърждаване на училището като инструмент в политиката за модернизиране и

оптимизиране на училищната мрежа.

2.1.2.2. Повишаване качеството на образователно - възпитателния процес чрез:

а)   насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения

за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

б)   създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас,  и в следващ етап

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

затруднения в усвояването на учебното съдържание;

в) подобряване материалната база на средищното училище с оглед осигуряване на

подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния

процес.

г)  създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални,

етнически и културни общности;

д)  създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна

среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на

учебния процес;

е) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни

от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

3. ЗАДАЧИ

   3.1.   Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал.

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

   3.3.   Да се стимулира любознателността и стремежа към знания.

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

учениците.

   3.5.   Да се увеличи броя на учениците, посещаващи ПИГ.

 4.   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

4.1.   Утвърждаване на ПИГ като успешна практика.

4.2.   Повишено качеството на образователно-възпитателния процес;

4.3.   Обновена материално-техническа база и осигурени материали и консумативи за работа

и обучение.
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4.4.   Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални,

етнически и културни общности.

4.5.   Създаден съвременен литературен фонд и осигурени образователни и занимателни игри.

4.6.  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.

4.7.  Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания,

конкурси, изложби.

4.8.  Засилен интерес от страна на ученици и родители към целодневната организация на

учебния процес.

5. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програма е предназначена за определяне на спецификата и конкретните потребности на

ОУ „Поп Минчо” за постигане на качествен образователно - възпитателен процес при

прилагането на Рамкова програма за организация на учебния ден.

       ІІ.   ИЗИСКВАНИЯ

ОУ „Поп Минчо” отговаря на изискванията, определени в Рамкова програма за

организация на учебния ден. С Постановление № 326/02.12.2011 год. на Министерския съвет на

Р България е вписано е  включено в Списъка на средищните училища в страната за учебна

2011/2012 год. и е определено със заповед № РД 09 1809/09.12.2011 год. на министъра на

образованието, младежта и науката да участва в проект „Подобряване на качеството на

образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния

процес".

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ПИГ

Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти /разпределение на часовете за

деня/:

ü Блок А - обяд, отдих - 2 часа

ü Блок Б - самоподготовка - 2 часа

ü Блок В - дейности по интереси /ДИ/- 2 часа

Работи се по:

ü в ПИГ І  и ІІ  клас - стандартен вариант на часовете от  блок А, блок Б, блок В;

ü в ПИГ ІІІ и ІV клас - стандартен вариант на часовете от  блок А, блок Б, блок В;

ü в ПИГ V – VІІІ клас - стандартен  вариант на часовете от  блок А, блок Б, блок В.
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 Продължителността на дейностите с учениците в ПИГ в ОУ „Поп Минчо” е:

ü І и ІІ клас – 35 минути;

ü ІІІ и ІV клас –  40 минути;

ü V – VІІІ клас –  40 минути

 Графикът на дейностите в отделните групи за целодневна организация на учебния ден

се определя със заповед от директора.

Часовете от блок А

Часовете от блок А се провеждат в зависимост от организацията на учебния ден в
групата за целодневна организация на учебния ден, както следва:

1. ПИГ І и ІІ клас:

ü Понеделник, вторник, четвъртък и петък - между 12.25 и 13.35 часа;

ü Сряда – между 12.35 и 13.45 часа;

2. ПИГ ІІІ и ІV клас - между 12.40 и 14.00 часа;

3. ПИГ V и VІІІ клас:

ü Понеделник - между 13.30 и 14.50 часа;

ü От вторник до петък - между 12.40 и 14.00 часа.

Отдихът на учениците не се провежда в същите учебни помещения, в които се водят

часовете от ЗП, ЗИП и СИП. Часовете от блок А се провеждат в помещение, оборудвано за обяд

и отдих или на открито, когато метеорологичните условия позволяват за това.

Часовете от блок Б

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и

съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира

любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване

на уменията за общуване.

Самоподготовката е основен  момент в целодневното обучение, като при нея се изисква

осигуряване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилване на увереността

им за самостоятелна работа. Важно в началото на самоподготовката е възпитателят  да се

осведоми за изявите на учениците и получените оценки по отделните учебни предмети, както и

образователните дефицити на учениците от ПИГ. Много важни са два основни момента: да не

се избързва с помощта и умението на възпитателя да помага само толкова, колкото е нужно, за

да насочи ученика към по – нататъшна самостоятелна работа. Помощта от възпитателя трябва

да стимулира активността на ученика и да е съобразена с неговите индивидуални качества.
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Самоподготовката на учениците при целодневна организация е ефективна, когато учителят и

възпитателят работят в добра комуникация, обменят информация и имат еднакви

педагогически изисквания.

Дидактически изисквания:

ü преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

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

ü степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

ü усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

ü стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

ü старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното

съдържание.
За часовете по самоподготовка /блок Б/, в зависимост от потребностите на   учениците,

се осигуряват консултации с учители–специалисти. Директорът изготвя график за

консултациите по време на самоподготовката, водена от учителите-специалисти по различните

учебни предмети на учениците в ПИГ.

Часовете от блок В

Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни

дейности, които имат  за цел да  предотвратят преумората и да развиват и обогатяват детското

мислене, както и да допринесат за придобиване на полезни нови знания или за интерпретиране

и прилагане на практиката на вече получени и затвърдени знания.

Дейностите по интереси /ДИ/ се организират с оглед мотивиране на учениците и

родителите за включване в целодневната организация и включват и занимания,  които не са

пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП и СИП.

Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности.

Основното предназначение на тези занимания е да се осъществява многостранно възпитателно

въздействие в свободното от учебни занимания време, използвайки и разширявайки

придобитите знания и умения в процеса на обучението.

Училището осигурява безопасни и здравословни и условия за изпълнение на дейностите

по целодневна организация.
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Възпитателите/учителите, които провеждат часовете от блоковете А, Б, В, с оглед

повишаване на  качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на

иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки

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

въображението.

1. ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както
следва:
ü I клас - 31 учебни седмици;

ü II – IV клас 32 учебни седмици;

ü V - VШ клас 34 учебни седмици;

2.2. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя/възпитателя на ПИГ и се
утвърждават от директора на училището и съдържат:

Дата Учебна
седмица

Тема Брой
часове

Необходими
материали

Забележка

1 2 3 4 5 6

2.3. В случай на необходимост възпитателят преструктурира темите, като корекциите се
нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на средищното училище.

2.4.       За снабдяване с необходимите материали,  описани в колона 5,  се изготвят заявки от
възпитателя до директора на училището и от директора на училището до РИО.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Дейностите по целодневната организация на образователно - възпитателния процес в

ОУ „Поп Минчо” се вписват в следната училищна документация:

3.1.     Списък-образец 1;

3.2.     Седмично разписание на часовете в училището;

3.3.     Годишния план за дейността на училището;

3.4.     Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

3.5.     Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;

3.6.     Дневник на ПИГ;

3.7.     Декларации за лекторски часове.

Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база-данни от директора на
училището.


