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ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ 

”Св.Св. Кирил и Методий” с. Сатовча



Цел на училищната програма за целодневна организация 
на учебния процес 

Целта на програмата е да се конкретизират условията и 
редът за провеждане на целодневната организация на 
учебния процес за учениците от 1 до 8 клас в СОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” с. Сатовча  с оглед подобряване на 
качеството на образованието
Организация на часовете в ПИГ
Часовете в ПИГ са разпределени в блокове за деня както 
следва:

• Блок А - организиран отдих и спорт - 2 часа
• Блок В - самоподготовка - 2 часа
• Блок С - дейности по интереси - 2 часа



Блок А - организиран отдих и спорт

Чрез заниманията, включени в часовете по организиран отдих 
и спорт, се постига комплексно развитие на двигателните 
способности на учениците. Учениците с удоволствие 
участват в отборните игри, като чрез тях изграждат умения за 
работа в екип.

Организираният отдих и спорт се провежда в класната стая,  а 
при подходящи метеорологични условия - на открито.

  През  2013/2014 учебна година в часовете по организиран 
отдих и спорт се проведоха футболни срещи между 1 и 2, 3 и 
4, 5 и 6 класове. Учениците от трети и пети клас проведоха 
футболни срещи със съучениците си от ОУ с. Долно Дряново.



Целодневното обучение има особена специфика на 
организиране, мотивиране, провеждане и отчитане на 
резултатите. 

Организирането на учениците в целодневно обучение с 
полуинтернатни групи дава  възможност за повишаване 
качеството на образователно-възпитателния процес, тъй като у  
учениците се създават и  развиват навици за самостоятелен труд 
и формиране на умения за прилагане на получените знания в 
нова ситуация.



Футболна среща между 1 и 2 клас



Футболна среща между 3 и 4 клас



Блок В - самоподготовка 

Самоподготовката на учениците в условията на 
целодневно обучение заема важно място в образователно-
възпитателния процес, защото тя не само   допринася за 
правилното и трайно усвояване на учебния материал, но и 
съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене 
с разбиране, стимулира любознателността и  умението за 
общуване.

    



Блок С - дейности по интереси 

Дейностите по интереси служат за постигане на 
общодостъпно знание основано на принципите на 
толерантност, развиване на личността на ученика, 
мултикултурна среда чрез специално подбрани дейности - 
изкуство, наука, образователни, възпитателни игри и 
спорт.
През 2013/2014 учебна година в час по “Занимания по 
интереси” са проведени следните  дейности:



Откриване на 2013/2014 учебна година от 
първокласниците



Третокласници изучават историята на родния край в 
час по “Занимания по интереси”



Учениците от ІІ ПИГ под ръководството на Аксиния 
Влайкова проведоха фестивал на есенното плодородие 



Първокласниците отбелязаха
 Празник на математиката 



Учениците от трети клас организираха състезание за най–
добър рецитатор на тема „Обичам книжки да чета”



Новогодишното тържество бе организирано от 
учениците в начален курс под ръководството на 

началните учители и възпитатели.



Учениците от IV ПИГ в час по “Занимания по интереси” 
изработиха коледна украса, предмети, коледни и 

новогодишни картички и участваха с тях в коледния базар с 
благотворителна идея да се подпомогнат децата в 

неравностойно положение



Учениците от IV ПИГ засадиха  дръвче на класа в двора на 
училището 



Учениците от IV група изработиха картата на 
България от природни материали



Учениците от ІІ група изработиха информационни 
табла за живота и делото на Васил Левски



Учениците от четвърта група с голямо желание и интерес 
изработиха мартеници, за да подарят на своите близки и 

приятели.



Учениците от IV група изработиха картички на тема: 
“Нека бъдем приятели”



Учениците от I група под ръководството на ст. 
учител Десислава Юзекчиева в час по “Занимания 

по интереси” изработиха поздравителна картичка за 
мама по повод настъпващия празник 8-ми март.



В час по “Занимания по интереси” под 
ръководството на ст. възпитател Зайра Гадаахмед 

учениците от трета група с голямо желание, интерес 
и старание изработиха картички за най–светлия 

празник на мама.



Учениците от VІ група изработиха табло с полезни билки и 
изучиха тяхното въздействие върху човешкото здраве



В час по “Занимания по интереси” VІ група  със старши 
възпитател Катя Камбова играят образователни и 
общоразвиващи игри като: “История на света”, 

“Пътешествия по света”, “Енциклопедия”, “Шах-Мат”.



В час по “Занимания по интереси” учениците от VІ група се 
запознават, изучават и отбелязват годишнини и дати, важни 

както за училището, така и за страната ни.



Учениците от ІІІ група с голямо желание и интерес 
изработиха красиви мартеници



Учениците от ІV група с голямо желание изработиха 
поздравителни картички по повод настъпването на 

най–светлия празник на мама 



Учениците от ІV група изработиха пролетна украса 



Учениците от VІ група проведоха “Час по 
чистознание”



В час по “Занимания по интереси” учениците от VІ група 
разглеждат интересни теми от “Енциклопедията – книга на 

знаещите”.



Учениците от VІ група се учат да представят 
презентации. Някои от презентациите са: “Най–

големите водопади в света”, “Най–високите 
небостъргачи в света”



Първокласниците отбелязаха Празника на буквите



Учениците от VІ група изработиха табла на тема 
“Космос” със снимки,  рисунки и информация за 

космоса.



Учениците от втора група изработиха великденски 
кошнички



В час по “Занимания по интереси” учениците от VІ група се запознаха с 
информация за местността “Конски дол”, намиращ се в района на село 

Сатовча.



Учениците от ІV група нарисуваха пъстри картини с 
великденски кошнички,  пълни с различно оцветени яйца.



Учениците от VІ група се запознаха с великденските 
традиции и обичаи



Учениците от І група със старши възпитател 
Йорданка Шекерова изработиха великденска 

кошничка и поставка за яйца.



Учениците от ІІІ група с голямо желание и интерес 
изработиха пъстри великденски картини



Учениците от втора група записаха в тетрадки 
добрините, които правят всеки ден  



 Учениците от ІV група се превърнаха в малки 
кулинари и  приготвиха вкусни сандвичи.



Ученици от І, ІІІ и ІV група в час по “Занимания по 
интереси” посетиха Музейната сбирка



В час по “Занимания по интереси” под 
ръководството на ст. възпитателите учениците от 

първа до четвърта група отбелязаха Международния 
ден на книгата



По повод 29 април – Европейски ден на солидарност между поколенията, учениците от втора 
група поканиха в час по “Занимание по интереси” г-жа Донка Карамитева – бивш учител
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