ПРОГРАМА
ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ
Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на групите по

самоподготовка в училищата се осъществява съгласно ЗПУО; раздел № 5, чл. 102, ал. 4.
ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Целта е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната
организация на учебния процес за учениците от 1 до 4 клас с оглед подобряване на качеството
на образованието.
1. 3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Рамковата програма е предназначена за подпомагане на разработването на училищните
програми за целодневна организация на учебния процес, в съответствие с тяхната специфика и
конкретни потребности. Рамковата програма включва всички дейности в групите по
самоподготовка като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики
предвид постигане на качествен образователно- възпитателен процес.
2. ИЗИСКВАНИЯ
Училището е необходимо да бъде вписано в Списъка на училищата в страната за
съответната учебна година в акт на Министерския съвет на Р България, както и в заповед на
министъра на образованието, младежта и науката.
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ПИГ
Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти /разпределение на часовете за
деня/:
- Блок А - обяд, отдих - 2 часа
- Блок В - самоподготовка - 2 часа
- Блок С - занимания по интереси /ЗИ/- 2 часа
Часовете от блок А
Часовете от блок А задължително се провеждат в периода от 13.10ч. до 14.30ч, в
зависимост от организацията на учебния ден в училище. Не се допуска отдихът на учениците
да се провежда в същите учебни помещения, в които се водят часовете от ЗП, разширена
подготовка и BФУЧ. Часовете от блок А е необходимо да се провеждат в помещения,
оборудвани за обяд и отдих.

Часовете от блок В
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.
За часовете по самоподготовка /блок В/, в зависимост от потребностите на учениците.
Дидактически изисквания:
- преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
- учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;
- степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
- усвояване и затвърждаване 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;
Часовете от блок С
Директорът на училището прави проучване и осигурява необходимата материална база,
включително и извън наличната за училището, в зависимост от заявените потребности на
учениците и от регионалната специфика в сътрудничество с родителите.
Заниманията по интереси /ЗИ/ се организират с оглед мотивиране на учениците и
родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които
не са пряко свързани с часовете по ЗП, разширена подготовка и ФУЧ.
При наличие на условия часовете по самоподготовка /Блок В/ и занимания по интереси
/Блок С/ могат да се провеждат и в други подходящи помещения.
В училищата с целодневна организация на образователно-възпитателния процес се
осигурява по време на целия ден медицинско обслужване и охрана.
Възпитателите/учителите, които провеждат часовете от блоковете А, В, С, с оглед
повишаване на качеството на обучението, създават условия за прилагане на иновативни
педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, упражнения, свързани с
развиване на логическото мислене на учениците, па паметта и въображението.

