ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

При целодневната организация на учебния процес в
училището са създадени необходимите условия не само за
осъществяване на обучението (ЗП, РП и ФП) и
съпътстващите дейности, но и за логистиката, за
организираното хранене и отдиха, за опазване живота и
здравето на учениците:
* самостоятелен учебен корпус за учениците от
начален етап;
* самостоятелна класна стая за всяка паралелка;
* висококвалифицирани педагози за следобедните
занимания;
* учебни средства и дидактически инструментариум
за провеждане на самоподготовката, заниманията по
интереси;
·
* условия за организирано здравословно хранене;
·
* условия за организиран отдих;
·
* разнообразие от занимания по интереси;
* специализирани зали за занимания по интереси;
·
* организиран безплатен транспорт;
·
* медицинско обслужване и охрана през целия ден.
От изключително значение при целодневното обучение
е целесъобразното разпределение на дейностите в
дневния режим, в който условно могат да се обособят две
части на деня:
активна – от 08,00ч. до 16,15 ч.;
развлекателна - от 12,55 до 13,30 ч.; и от 16,15 ч. до 17,10
ч.
Целодневната организация на учебния ден е еднаква за
дните от седмицата.

Примерен дневен режим за I клас (35 мин. учебен час)
1 час (ЗП):
08.00 – 08.35 ч.
2 час (ЗП):
08.45 – 09.20 ч.
Сутрешна закуска/игри/отдих 09.20 ч. – 09.50 ч.
3 час(РП):
09.50 – 10.25 ч.
4 час (ЗП):
10.35 – 11.10 ч.
5 час (РП или ФП): 11.20 – 12,20 Напр.
Предприемачество/Англ. език
Обяд 12,25 – 12,55 ч.
Отдих - забавни игри/спорт 12,55 – 13,30 ч.
6 час Самоподготовка
13,30 – 14,05 ч.
Самоподготовка
14,25 – 15,00 ч.
Занимания по интереси 15,00 – 15,35 ч.
Занимания по интереси 15,40 – 16,15 ч.
Развлекателни/спортни игри 16,15 - 17,10 ч.
Мероприятия/дейности от 15 ч. до 16,15 ч.
* Изследователски проекти по направление „Наука“;
* Ателиета по апликация, оригами, моделиране,
конструиране, илюстриране;
* Посещения на исторически обекти, музеи, галерии,
театрални спектакли;
* Подготовка на театрални представления, състезания,
тържества, викторини;
* Четения, комбинирани с интерактивни дейности за
осмисляне.

