
  
  
  
 



1. Общи положения  
  
  1.1. Основание за разработване на Програмата  
            Годишната училищна  програмата  за целодневна организация на учебния ден  в ОУ 
„Васил Априлов” -  гр. Русе е разработена в съответствие Закона за предучилищно и 
училищно образование.  
   Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на групи в целодневна 
организация на учебния ден в ОУ „Васил Априлов” се осъществява съгласно   ЗПУО, Наредба 
№3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне числеността на 
персонала в системата на народната просвета и Наредба №7/2000г. за определяне на броя на 
паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.  
  

1.2. Цел на Програмата  
   Целта на Програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на 
целодневната организация на учебния  ден за учениците от І до VІІ клас в ОУ „Васил 
Априлов” - гр. Русе с оглед подобряване на качеството на провеждания образователно-
възпитателен процес.  
  

  1.3. Предназначение на Програмата  
   Програмата е предназначена за учителите  на групите  и учениците, обхванати в 
целодневна организация на учебния ден от І до VІІ клас.  
  

2.   Организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по 
самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност 
изаниманията по интереси  
  
2.1. Целодневната организация на учебния ден в ОУ «Васил Априлов» се организира в 
два   самостоятелни блока:  
- Задължителен – учебните часове се провеждат до обяд;  
- Дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и 
физическа активност се провеждат след обяд и включват следните режимни моменти:  
За І - ІV клас  

• обяд, организиран отдих и физическа активност – 2 часа  

• самоподготовка - 2 часа   занимания по интереси -2 часа  
  
За V  и VІI  клас  

• обяд, организиран отдих и физическа активност – 1 час  
• самоподготовка - 3 часа занимания  по интереси -2 часа  
2.2. Продължителност на часовете  
Часовете в   целодневна организация на  ден са с продължителността на учебни часове 
преди  
обяд , както следва  
 1 - 2 клас – 35 минути  
3 – 4 клас – 40 минути  
5 – 7  клас – 40 минути  
Времето, определено за междучасия не се включва в продължителността на часовете 
за отдих  
и физическа активност.  

 



2.3.  Съдържание на дейности в целодневната организация на учебния ден                

 2.3.1.  Организиран отдих и физическа активност.  

  Дейностите по организиран отдих и физическа активност на учениците не се 
провеждат в учебните помещения в които се водят часовете от задължителната подготовка.  

   Обядът задължително се провежда в периода от 12.00 ч. до 14.10 ч. по утвърден 
график.  
   За провеждане на дейностите  по отдих и физическа активност се използват 
помещения, оборудвани за  отдих или на открито, когато метеорологичните условия 
позволяват това. При лоши метеорологични  условия да се ползват:  

- физкултурен салон  
- аула  
- информационно-библиотечен център    
- компютърни кабинети  
- стаи за целодневно обучение  
- методичен кабинет  

2.3.2.  Самоподготовка  

  Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като при нея 
не се изисква повторение на преподаденото, а осигуряване на спокойна, съзидателна 
среда за самостоятелна работа на учениците.  

   Място на провеждане  
    Занятията по самоподготовка се водят в стаи на ЦДО, както следва:  

Група ЦДО на І а клас – класна стая № 103 на 1 етаж  
Група ЦДО на І б клас – класна стая №105 на 1 етаж 
Група ЦДО на ІІ а клас – класна стая №102 на 1 етаж  
Група ЦДО на ІІІ а  – класна стая №101 на 1 етаж  
Група ЦДО на ІІІ б  – класна стая №104 на 1 етаж  
Група ЦДО на ІV а  клас – класна стая №107 на 1 етаж  
Група ЦДО на IV б клас – класна стая №108 на 1 етаж  
Група ЦДО на V а и Vб клас – класна стая  № 303 на 3  етаж  
Група ЦДО на VІ а  клас – класна стая  № 301  на 3 етаж  
Група ЦДО на VII а и VII б клас – класна стая № 302  на 3  етаж  

   Организация  

Важно е в началото учителят на групата в ЦДО:  

- да се осведоми за изявите на учениците и получените оценки;  

- да се осведоми за образователните дефицити;  

- да не избързва с помощта, да съобразява помощта с индивидуалните качества на ученика;  

- да помага до степен, която да насочи и стимулира активността на ученика към самостоятелна 
работа;  

- да предявява еднакви педагогически изисквания с учителя  в задължителните учебни часове.  

 

    Съдържание и дидактически изисквания  

По време на самоподготовката учителят на  групата ЦДО спазва дидактическите изисквания:  
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;  

7. консултации с учители по различни учебни предмети.  
  За часовете по самоподготовка учителите на  групите  могат да ползват учебници от 
училищния фонд, като носят отговорност за съхранението им.  

  Времето за самоподготовката   се използва  за  усвояване на учебния  материал; за 
формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране; за  стимулиране любознателността 
и стремежа към знание и толерантно взаимодействие и  общуване между учениците.   
  Провеждат се консултации на учениците от целевата група с учители–специалисти по 
график,  в съответствие с Правилника за дейността на училището.  
 
2.3.3. Дейности по интереси.  
  Дейностите по интереси се водят в класните стаи, стаи за целодневно обучение, 
физкултурна площадка, физкултурен салон, компютърни кабинети, информационно-
библиотечен център,  други подходящи места.  
  Учителите  ЦДО   осъществяват непрекъснат контрол над учениците от групата от 
началото до края на учебните занятия по разписанието за деня и тръгването на учениците от 
училище.  
  Дейностите  по интереси  се организират с оглед мотивиране на учениците и 
родителите за включване в целодневната организация и развитие на способностите на  
учениците и могат да включват занимания, които не са пряко свързани  със задължителните  и 
избираеми учебни  часове. Учителят на ЦДО прави проучване  и в зависимост от заявените 
потребности на учениците и възможността на материалната база на училището планира 
дейностите  ЗИ може да включват:  

- Образователни и занимателни игри  

- Спортни игри  

- Български обичаи, традиции и празници  

- Четене на допълнителна литература и /или самостоятелно общуване с книгата  

- Посещение на детски спектакли, изложби и концерти;  

- Музика и танци;  

- Тихи игри по избор на учениците  

- Родинознание  

- Изобразително изкуство и лично творчество  

- Наука  

- Арт клуб  

- История и традиции  

- И други  
  При планиране на възпитателно–образователния процес не могат да се изключват или 
заменят дейности за сметка на останалите часове.   
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 4. Седмично разпределение на дейностите в ЦДО:  

 I
а
, I

б 
клас  

ЧАС ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ЧАС ПЕТЪК 

11.55 – 13.00 

Обяд, 
организиран 

отдих и физическа 
активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, организиран 
отдих и физическа 

активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

11.10 –13.00 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

13.10 – 13.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 13.10– 13.45 Самоподготовка 

14.55– 14.30 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 14.55–14.30 Самоподготовка 

14.40 – 15.15 Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 14.40 – 15.15 Занимания по 

интереси 

15.40 – 16.15 Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 15.40 – 16.15 Занимания по 

интереси 

16.25 –  17.00 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

16.25 –  17.00 
Организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

 II
а 

клас  
ЧАС ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

11.55 – 13.00 
Обяд, организиран 
отдих и физическа 

активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, организиран 
отдих и физическа 

активност 

Обяд, организиран 
отдих и физическа 

активност 

Обяд, организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

13.10 – 13.45 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

14.55 – 14.30 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

14.40 – 15.15 Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

15.40 – 16.15 Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

16.25 –  17.00 
Организиран отдих 

и физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Организиран отдих 
и физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

 III а,б клас  

ЧАС ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ЧАС ПЕТЪК 

13.10 – 13.50 
Обяд, организиран 
отдих и физическа 

активност 

Обяд, организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Обяд, организиран 
отдих и физическа 

активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

12.20 – 13.20 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

14.00 – 14.40 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 13.20 – 14.00 Самоподготовка 

14.50 – 15.30 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 14.10 – 14.50 Самоподготовка 

15.40  – 16.20 Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 15.00  – 15.40 Занимания по 

интереси 

16.25 – 17.05 Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 15.40 – 16.20 Занимания по 

интереси 

17.05 – 17.45 
Организиран 

отдих и физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

16.20 –  17.00 
Организиран 

отдих и 
физическа 
активност 



 

 IV
а
 клас  

ЧАС ПОНЕДЕЛНИК ЧАС ВТОРНИК СРЯДА ЧАС ЧЕТВЪРТЪК ЧАС ПЕТЪК 

13.10 
– 

13.50 

Обяд, организиран 
отдих и физическа 

активност 

12.20  
– 

 13.20 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

13.10  
– 

 13.50 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

12.20 
– 

13.20 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

14.00 
– 

14.40 
Самоподготовка 

13.20  
– 

 14.00 
Самоподготовка Самоподготовка 

14.00  
–  

14.40 
Самоподготовка 

13.20 
– 

14.00 
Самоподготовка 

14.50 
– 

15.30 
Самоподготовка 

14.10  

–  

14.50 
Самоподготовка Самоподготовка 

14.50 

 –  

15.30 
Самоподготовка 

14.10 
– 

14.50 
Самоподготовка 

15.40  
– 

16.20 
Занимания по 

интереси 

15.00  
– 

 15.40 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

15.40   
–  

16.20 

Занимания по 
интереси 

15.00  
– 

15.40 
Занимания по 

интереси 

16.25 
– 

17.05 
Занимания по 

интереси 

15.40  
–  

16.20 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

16.25  
– 

 17.05 

Занимания по 
интереси 

15.40 
– 

16.20 
Занимания по 

интереси 

17.05 
–  

17.45 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

16.20  
–  

17.00 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

17.05 
 –   

17.45 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

16.20 
–  

17.00 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

 

 IV
б клас  

ЧАС ПОНЕДЕЛНИК ЧАС ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ЧАС ПЕТЪК 

13.10 
– 

13.50 

Обяд, организиран 
отдих и физическа 

активност 

12.20  
– 

 13.20 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

13.10  
– 

 13.50 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

14.00 
– 

14.40 
Самоподготовка 

13.20  
– 

 14.00 
Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

14.00  
–  

14.40 
Самоподготовка 

14.50 
– 

15.30 
Самоподготовка 

14.10  

–  

14.50 
Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

14.50 

 –  

15.30 
Самоподготовка 

15.40  
– 

16.20 
Занимания по 

интереси 

15.00  
– 

 15.40 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

15.40   

–  
16.20 

Занимания по 
интереси 

16.25 
– 

17.05 
Занимания по 

интереси 

15.40  

–  
16.20 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

16.25  

– 
 17.05 

Занимания по 
интереси 

17.05 
–  

17.45 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

16.20  
–  

17.00 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

17.05 
 –   

17.45 

Организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

 
 
 
  
 
 
 



 Сборна група Va и Vб клас  
ЧАС ПОНЕДЕЛНИК ЧАС ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

14.00-14.40 

Обяд, организиран 
отдих и 

физическа 
активност 

13.10 –13.50 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

14.50–15.30 Самоподготовка 14.00–14.40 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

15.40–16.20 Самоподготовка 14.50–15.30 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

16.30–17.10 Самоподготовка 15.40–16.20 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

17.15 -17.55 Занимания по 
интереси 16.25–17.05 Занимания по 

интереси 
Занимания по 

интереси 
Занимания по 

интереси 
Занимания по 

интереси 

17.55–18.35 Занимания по 
интереси 17.05–17.45 Занимания по 

интереси 
Занимания по 

интереси 
Занимания по 

интереси 
Занимания по 

интереси 

  

 

 VI
а
   

ЧАС  ПОНЕДЕЛНИК  ЧАС  ВТОРНИК  СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК  ЧАС ПЕТЪК  

14.00 
- 

14.40 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

13.10  
– 

13.50 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

14.00 
- 

14.40 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

14.50 
– 

15.30 
Самоподготовка 

14.00 
– 

14.40 
Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

14.50 
– 

15.30 
Самоподготовка 

15.40 
– 

16.20 
Самоподготовка 

14.50 
– 

15.30 
Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

15.40 
– 

16.20 
Самоподготовка 

16.30 
– 

17.10 
Самоподготовка 

15.40 
– 

16.20 
Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

16.30 
– 

17.10 
Самоподготовка 

17.15  
- 

17.55 

Занимания по 
интереси 

16.25 
– 

17.05 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

17.15  
- 

17.55 

Занимания по 
интереси 

17.55 
– 

18.35 

Занимания по 
интереси 

17.05 
– 

17.45 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

17.55 
– 

18.35 

Занимания по 
интереси 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 Сборна група VII
а
 и VII

б
 класове  

ЧАС  ПОНЕДЕЛНИК  ЧАС  ВТОРНИК  ЧАС  СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК  ЧАС  ПЕТЪК  

14.00 
- 

14.40 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

13.10  
– 

13.50 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

14.00 
- 

14.40 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

13.10  
– 

13.50 

Обяд, 
организиран 

отдих и 
физическа 
активност 

14.50 
– 

15.30 
Самоподготовка 

14.00 
– 

14.40 
Самоподготовка 

14.50 
– 

15.30 
Самоподготовка Самоподготовка 

14.00 
– 

14.40 
Самоподготовка 

15.40 
– 

16.20 
Самоподготовка 

14.50 
– 

15.30 
Самоподготовка 

15.40 
– 

16.20 
Самоподготовка Самоподготовка 

14.50 
– 

15.30 
Самоподготовка 

16.30 
– 

17.10 
Самоподготовка 

15.40 
– 

16.20 
Самоподготовка 

16.30 
– 

17.10 
Самоподготовка Самоподготовка 

15.40 
– 

16.20 
Самоподготовка 

17.15  
- 

17.55 

Занимания по 
интереси 

16.25 
– 

17.05 

Занимания по 
интереси 

17.15  
- 

17.55 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

16.25 
– 

17.05 

Занимания по 
интереси 

17.55 
– 

18.35 

Занимания по 
интереси 

17.05 
– 

17.45 

Занимания по 
интереси 

17.55 
– 

18.35 

Занимания по 
интереси 

Занимания по 
интереси 

17.05 
– 

17.45 

Занимания по 
интереси 

 
 
2.4.1 Годишни тематични разпределения  

2.4.2. Годишните тематични разпределения се изготвят в съответствие с учебните седмици 
съгласно график на учебното време, определен със Заповед № РД 09- г. на МОН, както следва:  

    
I -IV клас 32 учебни седмици, от15.09. 2018 г. до 31.05. 2019 г.    
V-VІ клас 34 учебни седмици, от 15.09. 2018 г. до 15.06. 2019 г.   
VІI клас 36 учебни седмици, от 15.09. 2018 г. до 30.06. 2019 г. съобразно и определените в същата 
заповед дни за ваканции и неучебни дни.  

  
2.4.3.  Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя на ЦДО за всички 

дейности.  Утвърждават от директора на училището в срок до 15 септември за всяка календарна 
година и съдържат следните реквизити:  

 
 

  
 

 

       2.4.4. В случай на необходимост учителя преструктурира темите, като корекциите се нанасят в 
колона № 6 и се утвърждават от директора.  

       2.4.5. В годишното тематично разпределение в частта «самоподготовка» се включват учебни 
предмети, по които е извършена самоподготовката и темата за деня. В случаите, когато 
самоподготовката се провежда  с ученици от различни класове се нанасят учебни предмети и теми 
за деня за всеки клас. Темите за самоподготовка съвпадат с темите от годишните тематични 
разпределения по отделните предмети.  

Учебна  
седмица   

Дата  Тема  Очаквани 
резултати 

Методи Бележки  

1  2           3   4       5   6  
            



        

  2.5. Документация  

       Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес се вписват в 
следната училищна документация:  

• Списък - Образец 1 за учебната 2018/2019 година;  

• Седмично разписание на часовете в училището;  

• Годишния план за дейността на училището;   

• Дневник на ЦДО.  

• Тематичните разпределения по дейности  

        Дейностите се отразяват  ежедневно от учителя на групата.  Директорът издава заповед за 
утвърждаване, водене, отчитане и съхранение на училищната  документация.        
  

2.6. Задължения на учителите ЦДО  
 Учителите ЦДО извършват своята дейност съгласно нормата за преподавателска работа  с 

продължителност от 30 астрономически часа, вкл. дейности, регламентирани в Приложение 1 
на Нар. 3 /2008 г. и се поместват  във времевия диапазон от 11.30 ч. до 17.30 ч. за учителите 
ЦДО I – IV клас и от 12.00 ч. до 18.30 ч. за учителите ЦДО V-VІI клас.  

• планират, организират и провеждат възпитателно-образователния процес извън 
задължителните учебни часове;  

• подпомагат процеса на самоподготовка на децата и учениците;   
• избират и прилагат подходящи методи, средства и материали при реализиране на 

възпитателната дейност;    

• формират социални умения у децата и учениците; диагностицират и насърчават 
постиженията на децата и учениците;  

• участват в разработването на индивидуалните образователни програми;   
• водят необходимата документация;   
• отговарят за опазване здравето и живота на децата и учениците;  
• осъществяват връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите;  
• изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

училището, участват в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси 
през свободното време на децата и учениците;  

• участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по 

реализирането им;   използват и показват ефективни методи при организацията и 
провеждането на възпитателно образователния процес и/или корекционната дейност;  

• в рамките на 8-часовия работен ден учителите на  ЦДО изпълняват и допълнителни 
дейности, свързани с осигуряване на необходимите материали за часовете по 
самоподготовка и ДИ, квалификационна дейност, разработване и реализиране  на проекти, 
обмяна на добри практики,  участие в  провеждането на ПС, оперативки, работни групи, 
родителски срещи, квестори при провеждане на различните видове изпити и др., вкл. 
дежурство в коридора за опазване живота и здравето на учениците и МТБ в училище и 
дежурства в мястото за хранене по предварително утвърден от директора график. и други 
общо училищни прояви   

  

 



 

3. Очаквани резултати   
  
3.1. Повишено качеството на образователно-възпитателния процес;   
3.2. Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и изграждане на 
положителна нагласа към образованието;   
3.3. 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;   
3.4. Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, 
конкурси, изложби;   
3.5. Засилен  интерес от страна на ученици и родители към целодневната организация на 
учебния процес.  
3.6. Овладяване на някои негативни тенденции сред учениците: допускане на голям брой не 
извинени отсъствия, увличане по групи с противообществени прояви, нетолерантност, насилие, 
употреба на алкохол, наркотици, тютюнопушене.  
3. 7. Повишаване физическата активност на учениците, подобряване на здравето, намаляване на 
затлъстяването и нездравословния начин на живот.  
3.8. Осмисляне на учебното и извънучебното време и подчиняването му на целенасочена 
подготовка, отдих и физическа активност.  
3.9. Подпомагане на семействата, които имат затруднения в битов и финансов план чрез обхват 
на децата в работното време на родителите и осигуряване на условия за подготовка.  

       Програмата  за целодневна организация на учебния процес в ОУ „В. Априлов”-Русе е 
отворена за изменения и допълнения при спазване на процедурата, при която е приета.  
  
   
 Програмата е приета на заседание на педагогическия съвет на с Протокол № 12 на 
11.09.2018 г.  и утвърдена със Заповед №1217  от 14.09.2018 г.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


