Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца
ул. „Г. Димитров“ №16, тел.: 09175/2331, e-mail: botev16@abv.bg, web: www.oy-ostrov.eu

ИНФОРМАЦИЯ
за добри практики и модели на работа в условията на целодневна
организация на учебния ден в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров,
общ. Оряхово, обл. Враца
В дейността на образователната институция за последните три учебни години се открояват
няколко функционално-ефективни области, даващи положителен ефект от обхващането и
включването на ученици в целодневна организация на учебния ден.
1. Реализирано партньорство с родителите и мотивирана необходимост от участието на
децата им в организираната ЦДО. Повишено процентно съотношение между брой
обхванати и необхванати ученици.
Съотношение между общия брой ученици и брой ученици, обхванати
в ЦДО
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Повишеният интерес на родителите дава повод да се твърди, че целодневната оргиназия
на учебния ден е ползотворен и ефективен инструмент за повишаване резултатността от
образователния процес, протичащ в училището.
2. Организирана информационна кампания през учебната 2018/2019 година – тематична
кръгла маса с родители „Целодневната организация на учебния ден – крачка към
получаването на трайни знания, умения и компетенции“. Детайлно представена
информация за всички организационни и законови разпоредби около провеждането на
часовете в ЦДО. Дискутирани въпроси по отношение на ЦДО като ефективен метод и
добър инструмент за получаването на трайни знания, за формиране на умения и
затвърждаването на ключови компетентности.
3. Разпределение на часовете в ЦДО в прогимназиален етап (сборна група V – VII клас)
между общообразователните учители, преподаващи по отделните учебни предмети.
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Разпределението е съобразено с действащата нормативна уредба (Наредба №4/2017 г. за
нормиране и заплащане на труда), като освен допълването на задължителната норма
преподавателска работа на педагогическите специалисти, този тип организация на работата в
сборна група в прогимназиален етап дава възможност за системен контрол върху подготовката
на учениците в часовете по самоподготовка в ГЦОУД от учителите по общообразователните
учебни предмети в този етап.
4. Организиране на отчетен документооборот, отразяващ организационните дейности при
сформирането на групите и отчетността на ръководителите по отношение отсъствията на
учениците.
След приключване на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
процес“ отчетността на отсъствията е организирана в ежемесечно изготвяни от
администрацията на училището отчетни форми, съдържащи в детайлен вид информация за
присъствията и отсъствията на учениците в групите за ЦДО.
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