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І. ОБЛАСТИ   
1.Науки и технологии 
2. Изкуства 
3.Спорт 
 
ІІ.ГРАФИК НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ 
Начало на  учебната година - 01.10.2020 г. 
Ваканции: съгласно графика за учебното време и ваканциите, утвърден от Министъра на 
образованието и науката със Заповед №РД09 – 2118/28.08.2020 год. 
   
ІІІ.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ, ПРОФИЛИ, 
ОРГАНИЗАЦИОННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ 

 
Област „Науки и технологии“ 

 
 
 
 

Профил/ОПФ 

Постоянни групи Годишен 
брой 

часове 
за 

обучение 

І-ІV клас V-VІІ 
клас 

VІІІ-Х 
клас 

ХІ-ХІІ 
клас 

Брой седмици за обучение 
30-32 30-34 30-36 30-36 

Брой часове за обучение  
2-4 2-6 2-6 2-6  

  1. Екология и опазване 
на  околната среда 

 

     

1.1.Клуб”Природни 
науки и екология” 

 32   64 

2 
2.Хуманитарно-
обществен 

 
 

 

   
 

 

2.1. Школа по руски език  31   62 
2 

 
 
 

   Област „Изкуства“ 
 
                           
 
                        Профил / ОПФ 

                    Постоянни групи Годишен 
брой 
часове за 
обучение 

І равнище ІІ равнище ІІІ равнище 
                   Брой седмици за обучение 
   30-32       30-36      30-36 

             Брой часове за обучение 
      2-4          2-6       4-6 
1.Литературно творчество      2-4          2-6       4-6  
1.1.Литературен 
клуб”Пегас/чета/” 

          31  
124 

          4 
2.Изобразително и приложно 
изкуство 
 

     2-4          2-6       4-6 
 

2.1.Изобразително изкуство 1       31   62        2 
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2.2 Изобразително изкуство 2  
 

        31  62          2 
2.3.Керамика и приложни 
изкуства 1 

       31   62         2 
2.4.Керамика и приложни 
изкуства 2 

        31  62         2 
3.Театрално изкуство      2-4          2-6       4-6  

3.1.Детски театър        31   62         2 
4.Танцово изкуство      2-4          2-6       4-6  

4.1.Мажоретен състав        31   124         4 
4.2.Танцов състав          31  124          4 
 

 
Област „Спорт“  
 

                           
 

               Профил / ОПФ 

                    Постоянни групи Годишен 
брой 
часове 
за 
обучение 

 І равнище ІІ равнище ІІІ равнище  
                    Брой седмици за обучение  
    30-32       30-36      30-36  
             Брой часове за обучение  
     
1.Колективни спортове        2-4          4       4-6 

 

1.1. Футбол         31   124 
         4    
1.2. Хандбал         31   124 
         4    

 
ⅠⅠⅠ.ОСНОВНИ ФОРМИ НА РАБОТА 
 
      1.Обучението в ОДК се осъществява в организационни педагогически форми, които   са 
формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст, разпределени в групи 
за обучение в зависимост от степента на подготовка на децата и учениците. 
Групите за обучение в ОДК са: 
1.1. Постоянно действащи групи през цялата учебна година. 
1.2. Временно действащи групи през учебната година, в които се обучават деца и ученици за 
участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, 
национално и международно равнище; заниманията се провеждат до 4 седмици със седмична 
заетост до 8 учебни часа за всяка група, като учителите ръководят до 3 групи през учебната 
година. 
1.3. Временно действащи групи през ваканциите, в които се обучават деца и ученици за 
участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, 
национално и международно равнище, като продължителността на заниманията за всяка 
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група е до 2 седмици със седмична заетост до 20 учебни часа, като учителите ръководят до 2 
групи през ваканциите. 
1.4.През ваканциите заниманията в групи с деца и ученици се провеждат в съответствие с 
възможностите и ресурсите на ОДК  - Стражица. 
            
2.Педагогическа и психологическа подкрепа в ОДК. 
2.1. Преподавателска работа на психолога в ОДК, включва индивидуални или групови 
консултации с деца и ученици, свързани с лични, социални или поведенчески проблеми, 
кариерно ориентиране и подпомагане на личностното им развитие. 
2.2. Минималната норма преподавателска работа за  психолога в ОДК е 15 часа седмично, 
при  работа на 4-часов ден, при 5 -дневна работна седмица. 
 
 
Ⅳ.ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 
1. За деца се организират дейности извън подготовката им за училище преди постъпването в 
първи клас в групи по профили без равнища.Продължителността на работата е до 36 седмици 
със седмична заетост до 3 учебни часа. Определените за тях часове се включват в норматива 
на учителя. 
2. За колективните спортове се формират групи от близки по възраст деца и ученици. 
3. За областите „Изкуства" и „Спорт" под термина „равнище" се разбира: за I равнище - 
начинаещи и/или новопостъпили, за II равнище – постигнали определено ниво, за III 
равнище - напреднали и постигнали високо ниво. 
 
Промените се отразяват в Списък образец № 3 по реда на чл.13 ал.4  от Наредба №8 от 11 
август 2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование.  
 


	ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ
	НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СТРАЖИЦА
	ЗА  2020 /2021 УЧЕБНА ГОДИНА
	План за обучение е приет на заседание на Педагогическия съвет на 30.09.2020г. с Протокол № 8 и е утвърден със заповед на директора на ОДК.
	І. ОБЛАСТИ
	1.Науки и технологии
	2. Изкуства
	3.Спорт
	ІІ.ГРАФИК НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

