
 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” 
ГРАД   БЯЛА;   ОБЩИНА   БЯЛА;  ОБЛАСТ  РУСЕ 

УЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ „ №52 ,ТЕЛ: 0817/7-34-61 

 

 

 

I. Брой паралелки и брой места в тях: 

 

            2 паралелки / 22 и 16 ученици/ 

 

II. График и работно време на комисията, приемаща документи на 

кандидатите :  
 

 29 май 2017 г. -31 май 2017 г. вкл.  от 7.45ч. до 17.15ч. 

 

III.  Избираеми учебни предмети: български език, компютърно моделиране, 

английски език 

 

      VII. Форми на извънкласни дейности организирани от училището: народно 

пеене, свирене на блок флейти, латино- танци, народни танци и ИИД по 

проект”Твоят час” 

 

IV. Информация за целодневната организация на учебния ден:  

 Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици от I до 

IV клас и включва провеждане на задължителни учебни часове по училищния 

учебен план и дейности  по самоподготовка, по занимания по интереси и по 

организиран отдих и физическа активност.  

 Целодневната организация на учебния ден се организира като 

задължителните учебни часове  от седмичното разписание се провеждат в 

самостоятелен блок преди обяд. Дейностите по самоподготовка, занимания по 

интереси и организиран отдих и физическата активност се организират след обяд. 

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; 

 2. осигуряване време за обедното хранене на учениците. 

 Дейностите по организирания отдих и физическата активност се 

организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка. 

 По време на организирания отдих и физическата активност учениците имат 

възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварят от 

умственото напрежение. Свободните занимания допринасят за установяване на 

емоционални контакти, избор на партньор, пораждане на симпатии и антипатии, 

групиране и създаване на взаимоотношения. Наблюдавайки проявите и реакциите 

по време на отдиха, учителят в група на целодневно обучение е редно да отдели 

време за преодоляване на възбуденото състояние и преход към 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, проектни задания и/или задачи; 

 4. подготовка за  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, които се провеждат 

независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО. 

Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и 

съвместно определят съдържанието на самоподготовката.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 не се изисква повторение на 

преподаването, а 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 предмети, както и за 

образователните дефицити на учениците от групата на целодневна организация. 

В тази връзка много важни са няколко основни момента: да не се избързва с 

помощта; умението на възпитателя да помага само толкова, колкото е нужно, за 

да насочи ученика към по-нататъшна самостоятелна работа и не на последно 

място тази помощ трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена 

с неговите индивидуални качества. Самоподготовката на учениците при 

целодневна организация е ефективна, когато учителят на класа и учителят на 

групата на целодневна организация  работят в добра комуникация, обменят 

информация и имат еднакви педагогически изисквания. 

       Заниманията по интереси се организират в зависимост от проученото желание 

на учениците и техните възрастови особености и  с оглед мотивиране на 

учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да 

включват и занимания, които не са пряко свързани с часовете по задължителна 

подготовка, задължително избираема подготовка и свободно избираема 

подготовка.По избор на учениците и възможностите на училището са групирани в 

следните пет групи дейности: 

• Природолюбителска; 

• Художествена; 

• Спортна; 
• Изобразителна; 

• Музикална. 

 

Заниманията по интереси могат да включват: 

а) дидактически игри; 

б) спортни игри; 

в) запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и 

празници; 

г) четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата; 

д) посещение на детски спектакли, изложби и концерти; 

е) слушане на музикални произведения; 

ж) игри по избор на учениците (домино, шах, лего игри и др.); 

з)изготвяне на подходяща украса за празниците; 

и) лично творчество. 



Училището осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на 

дейностите по целодневна организация. 

 

V. Лице за контакти:  

 

ВЕСКА АНГЕЛОВА- директор на НУ”П.Р.Славейков” 

град Бяла, община Бяла, област Русе 


