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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 
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 УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 

ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ  
 

по проект  BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ  ЧАС) 

– фаза 1”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1 За определяне на конкретните извънкласни дейности, броя и състава на 

групите в училището, както и ръководителите на групите се разработва и 

прилага училищен механизъм за идентифициране на извънкласните дейности 

(наричан за кратко „училищен механизъм“).  
 

Чл. 2 Училищният механизъм се разработва съвместно със Съвета „Твоят час“.  
 

Чл. 3  Механизмът за идентифицирането на извънкласните дейности съдържа 

механизми за идентифициране на:  
- обучителните затруднения;  
- интересите на учениците.  
 

Чл. 4 Училищният механизъм се разработват за всяка учебна година  
 

 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

  

Чл. 5 Провеждане на анкетни проучвания за идентифициране на интересите и  

на учениците: 

1. бланките на анкетите се представят се на заседание на ПС – до 

15.09.2017г. (Приложение № 4) 

2. предоставят се на класните ръководители за раздаване и събиране след 

попълване от ученици и родители – до 20.09.2017г. 
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3. провеждане на индивидуални и групови разговори, беседи и др. с 

ученици, учители и родители – до 20.09.2017г. 

4. обобщават се данните от проведената анкета за идентифициране на 

интересите на учениците – до 21.09.2017г. 

5. обобщените данни на нуждите на училището в съответствие с 

потребностите на учениците се публикуват в раздел ТЪРСЕНЕ  в 

tvoiatchas.mon.bg  – до 25.09.2017г. от профила на директора на 

училището 

6. на заседание на ПС се разглеждат необходимите дейности /в раздел 

ТЪРСЕНЕ/ и се определят педагогическите специалисти, които могат и 

желаят да покрият нуждите на идентифицираните потребности на 

учениците 

7. публикуват се  предлаганите дейности  от училището в раздел 

ПРЕДЛАГАНЕ в  tvoiatchas.mon.bg   - до 25.09.2017г. от профила на 

директора на училището 

8. данните на училището за търсене и предлагане на извънкласни дейности 

се разглеждат на заседание на  Съвет „Твоят час“, открива се  

съответствие на дейностите и се съгласуват – до 27.09.2017г. –  с 

протокол и в tvoiatchas.mon.bg   от профила на председателя на Съвета. 

9. подаване на заявление от учениците за включване в групи за ИКД по 

интереси и попълване на информирано съгласие от родителите за участие 

в група за извънкласни дейности  /Приложение № 2/  – до 02.10.2017г.  

10. определяне необходим брой и вид  на групите за занимания по интереси – 

до 02.10.2017г. – протокол на Съвета „Твоят час“ и заповед на директора  

11. одобряване на ръководители на групите за дейности по интереси 

съвместно със  Съвет „Твоят час“– до 02.10.2017г. – протокол  на Съвета 

„Твоят час“ и заповед на директора 

12. одобряване на времеви график за провеждане на занятия  в групите за 

дейности по интереси съвместно със  Съвет „Твоят час“– до 09.10.2017г. 

– протокол  на Съвета „Твоят час“ и заповед на директора 

13. утвърждаване  на тематичните разпределения  на занятията, изготвени от  

ръководителите на групите за дейности по интереси – до 09.10.2017г. –

заповед на директора 

 

Чл. 6 Провеждане на анкетни проучвания за идентифициране на обучителните 

затруднения на учениците: 

1. бланките на индивидуална образователна  карта за идентифициране на 

потребностите на учениците по отделни учебни предмети се представят  

на заседание на ПС – до 15.09.2017г. (Приложение № 5, раздел А и Б) 
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2. предоставят се на класните ръководители за раздаване и събиране след 

попълване съвместно с родители – до 20.09.2017г. 

3. провеждане на индивидуални и групови разговори, беседи и др. с ученици, 

учители и родители – до 20.09.2017г. 

4. обобщават се данните от проведената анкета за идентифициране на 

обучителни затруднения на учениците – до 21.09.2017г. 

5. обобщените данни на нуждите на училището в съответствие с 

потребностите на учениците се публикуват в раздел ТЪРСЕНЕ  в 

tvoiatchas.mon.bg  – до 25.09.2017г. от профила на директора на училището 

6. на заседание на ПС се разглеждат необходимите дейности /в раздел 

ТЪРСЕНЕ/ и се определят педагогическите специалисти, които могат и 

желаят да покрият нуждите на идентифицираните потребности на 

учениците 

7. публикуват се  предлаганите дейности  от училището в раздел 

ПРЕДЛАГАНЕ в  tvoiatchas.mon.bg   - до 25.09.2017г. от профила на 

директора на училището 

8. данните на училището за търсене и предлагане на извънкласни дейности се 

разглеждат на заседание на  Съвет „Твоят час“, открива се  съответствие на 

дейностите и се съгласуват – до 27.09.2017г. –  с протокол и в 

tvoiatchas.mon.bg   от профила на председателя на Съвета. 

9. попълване на информирано съгласие от родителите за участие в група за 

извънкласни дейности  за преодоляване на обучителни затруднения 

/Приложение № 2/  – до 02.10.2017г.  

10. определяне необходим брой и вид  на групите за проедоляване на 

обучителни затруднения – до 02.10.2017г. – протокол на Съвета „Твоят 

час“ и заповед на директора  

11. одобряване на ръководители на групите за дейности за проедоляване на 

обучителни затруднения съвместно със  Съвет „Твоят час“– до 02.10.2017г. 

– протокол  на Съвета „Твоят час“ и заповед на директора 

12. одобряване на времеви график за провеждане на занятия  в групите за за 

проедоляване на обучителни затруднения съвместно със  Съвет „Твоят 

час“– до 09.10.2017г. – протокол  на Съвета „Твоят час“ и заповед на 

директора 

13. утвърждаване  на тематичните разпределения на занятията, изготвени от  

ръководителите на групите за за проедоляване на обучителни затруднения 

– до 09.10.2017г. –заповед на директора 

Чл. 7 Критерии, по които се определят  учениците с обучителни затруднения са: 

- повтаряне на класа  

- ниски образователни резултати и слаби оценки 

- социални фактори – жилищни, финансови и други затруднения 
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- преустановено изплащане на месечни помощи за дете 

- слаби резултати на НВО 

- допуснати неизвинени отсъствия 

- продължително отсъствие, поради болест, семейни причини, пребиваване в 

чужбина 
 

Чл. 8  Избор на ръководители на дейности  - критерии за избор: 

- изявено желание на учител за участие в проекта като ръководител на група 

- съответствие на квалификацията на учителя с предметната група, в която е 

дадената извънкласна дейност 

- приоритетно включване на учители с намалена норма преподавателска 

работа. 
  
Чл. 9 Окончателни списъци с извънкласни дейности /с включени ученици и 

учители – ръководители /за училището се изготвят в срок до 09.10.2017г. 
 

Чл. 10  График за изпълнение на дейностите /с посочени дата, час и място на 

провеждане / се изготвя в срок  до 09.10.2017г. 
 

Чл. 11 Всички ръководители на групи изготвят тематични програми в срок до 

09.10.2017г. 

 

Чл. 12 Ръководителите на групи за обучителни трудности проследяват 

степента на постигнати резултати на учениците чрез попълване на 

индивидуално тематично разпределение (Приложение № 5, раздел Г) – 

целогодишно 

 

 

 

СИЛВИЯ  ГРИГОРОВА:   ........................................ 

  Директор на ОУ ”Отец Паисий” – Варна    

 


