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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Нормативно основание:
Програмата за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание 

чл. 102, ал. 2 от ЗПУО; и НАРЕДБА за организация на дейностити в училищното образование 
вписан в т. 19 от чл.22, ал. 2. Редът, условията и начинът на сформирането на групи за ЦДО в 
ЦСОП - гр.Пловдив се осъществява съгласно разпоредбите на ЗПУО.

1.2. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в ЦСОП.
В ЦСОП - гр.Пловдив се обучават 112 ученици от I до XII клас (от тях -  104 ученици в 

дневна форма на обучение и 8 ученици -  в индивидуална форма на обучение), разпределени в 
13 паралелки. В ЦДО са обхванати 35 ученици от I до XII клас както следва: две сборни групи 
в общежитие с общо 23 ученици и една сборна група ЦДО с 12 ученици.

Годишната програма за целодневна организация на учебния ден в ЦСОП- гр.Пловдив 
включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, 
по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси.

При целодневната организация на учебния ден в ЦСОП учебните часове от седмичното 
разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по 
организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.

За дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за 
заниманията по интереси учениците от няколко паралелки се разпределят в групи в рамките 
на един и същ етап - от I до IV клас и от V до VIII клас, съгласно държавния образователен 
стандарт за финансирането на институциите. В състава на групите в ЦДО са ученици със 
СОП, множество увреждания с различни диагнози, с обучителни трудности, с различни 
говорни нарушения и като следствие от всички тези причини е налице различна степен на 
усвояване на знания..

1.3. Предназначение на програмата:

Програмата за ЦДО в ЦСОП -  гр.Пловдив конкретизира целите, условията и реда за 
провеждане на целодневната организация в ЦСОП през учебната 2018/2019 година. В част от 
часовете по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по 
интереси се провеждат дейности в рамките на допълнителната подкрепа за личностно 
развитие.

2.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
2.1.0сновна цел: Повишаване качеството на образователно-възпитателния и

корекционен процес при осъщесвяване на допълнителна подкрепа на личностно развитие, по- 
пълно удовлетворяване на индивидуалните потребности на учениците със СОП и множество 
увреждания при целодневната организация на учебния ден, ефективно провеждане на 
дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по 
интереси, в съответствие със ЗПУО.
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2.2.Специфични цели:
М Повишаване на 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, при зачитане на техните интерес, съобразно 
индивидуалните им възможности и възрастови особености.

*4 Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от I -  VII клас, 
измерима със степента на уменията им за четене и разбиране на текст, както и за писане и 
създаване на текст, в съответствие с норми на съвременния български книжовен език.
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А  Поставяне основите и развитие на функционалната грамотност на учениците от V -  
VII клас, измерима с индивидуалните умения на учениците да откриват, подбират, извличат, 
анализират и синтезират информация от различни информационни източници и да я използват 
за създаване на текст в зависимост от конкретните цели и условия.

4  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 учебно- 
възпитателна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и степен на развитие;

• създаване на толерантни взаимоотношения, приемане и уважение към 
различието при общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и 
културни общности.

• Зачитане на индивидуалните особености на децата -  стил на възприемане и 
учене, стил на работата, темперамент, потребности и интереси.

З.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦСОП -  ГРУПЛОВДИВ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ И 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦДО НА РАБОТНИЯ ДЕН:

4  Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в групите за
ЦДО;

4  Приемане на ПС и утвърждаване от директора на програмата на ЦДО на работния 
ден в I -  XII клас;

А  Разработване на индивидуалните програми и планове на учители ЦДО по групи и 
утвърждаване от директора;

*4 Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) по часове в групите на
ЦДО;

А  Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството 
на педагогическата дейност, организацията на работата в часовете и резултатите от УВР на 
учениците от ЦДО;

4  Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на учителите 
в ЦДО на институционално ниво и външни обучения.

4.0РГАНИЗАЦИЯ И РЕД НА ПРОВЕЖДНЕ НА ЦДО НА РАБОТНИЯ ДЕН В 
ЦСОП- ГР.ПЛОВДИВ

4.1.Режим и брой часове:
Дейностите по организиран отдих и физическа активност, по самоподготовка и 

заниманията по интереси в групите I -  XII клас се организира в часове както следва:
- обедно хранене, организиран отдих, физическа активност: I -  XII клас- 2 часа
- самоподготовка: I -XII клас -  2 часа;
- занимания по интереси: I -XII клас -  2 часа

Продължителност на занятията в ЦДО:
I -  II клас -  35 минути 
III -  IV клас - 35 минути 
V -  XII клас -  35 минути
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4.2.Седмично разписание на часовете в групите ЦДО:

ПИГ
Ден
/
Час

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

1. Организиран Организиран Организиран Организиран Организиран
отдих отдих отдих отдих отдих

2. Организиран Организиран Занимания по Занимания по Самоподготовк
отдих отдих интереси интереси а

3. Самоподготовк Самоподготовк Самоподготовк Самоподготовк Занимания по
а а а а интереси

4. Самоподготовк Самоподготовк Самоподготовк Самоподготовк
а а а а

5. Занимания по Занимания по Самоподготовк Занимания по
интереси интереси а интереси

6. Занимания по Занимания по Занимания по Занимания по
интереси интереси интереси интереси

7. Организиран Организиран Организиран
отдих отдих отдих

ИГ
Ден
/
Час

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

1. Организиран Организиран Организиран Организиран Организиран
отдих отдих отдих отдих отдих

2. Организиран Организиран Занимания по Занимания по Самоподготовк
отдих отдих интереси интереси а

3. Самоподготовк Самоподготовк Самоподготовк Самоподготовк Занимания по
а а а а интереси

4. Самоподготовк Самоподготовк Самоподготовк Самоподготовк
а а а а

5. Занимания по Занимания по Самоподготовк Занимания по
интереси интереси а интереси

6. Занимания по Занимания по Занимания по Занимания по
интереси интереси интереси интереси

7. Организиран Организиран Организиран
отдих отдих отдих

4.3.Общи педагогически изисквания при провеждане на занимания в групите по ЦДО: 
Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват:
1. Организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на 
здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката;
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2.Организиране на обедното хранене на учениците. Дейностите по отдих и физическа 
активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка.

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 задания и/или задачи;
4. Изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните 
учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
5. Формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си;
6. Консултации с учители по различни учебни предмети, логопед и психолог. Учителят на 
групата се консултира с членове на Координиращия екип /КЕ/ в ЦСОП и ЕПЛР от масовото 
училище и съвместно определят съдържанието на самоподготовката и допълнителна 
подкрепа на личностно развитие на всеки един ученик.

Заниманията по интереси се организират:
В зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и 

възможностите на ЦСОП -  гр.Пловдив могат да не са свързани с учебните предмети по 
индивидуалния учебен план. Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в 
годишната програма за целодневна организация на учебния ден.

5.0ЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

5.1.Усъвършенстване на ЦДО на учебния ден като успешен модел за модернизиране и 
оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции.

5.2.Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния и корекционен процес, 
формиране на базовата и функционалната грамотност на учениците.

5.3.Създаване на собствен стил на учене, формиране на навици за самостоятелно учене 
и планиране на учебното и извънучебното време у учениците.

5.4.Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното време 
на родителите им.

5.5.Осигуряване на подходяща подкрепяща среда и условия за учебни занимания, 
спорт, отдих, създаване на условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време 
на учениците; стимулиране на развитие на познавателния потенциал и компенсаторните 
възможности на учениците със СОП и множество увреждане.

5.6. Трайно повишаване интересът на участниците към образователния процес в ЦСОП.
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