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СУ „ХРИСТО  БОТЕВ“ – КУБРАТ 

ЗАПОВЕД 

 

40/06.10.2016 г. 

 

 

 

 

На основание Чл. 259. (1)от ЗПУО , във връзка с изпълнение  Проект BG05M2OP001-2.004-

0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. И 

решение на ПС на СУ „Хр.Ботев“ – Кубрат, Протокол  № 1 /27.09.2016 г.  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

                                                                            

 У Ч И Л И Щ Е Н   М Е Х А Н И З Ъ М за  идентифициране на  интересите и 

потребностите на учениците, свързани с развитието на способностите им и мотивацията 

им за учене,  диагностика на образователните дефицити на учениците и   инициативи за 

сформиране на групи – за дейности по интереси и за преодоляване на обучителните 

затруднения на СУ “Христо Ботев“-Кубрат  за учебната 2016/2017г.  

 

 

Директор : Т.  Дочева 
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У Ч И Л И Щ Е Н   М Е Х А Н И З Ъ М 

за идентифициране на  интересите и потребностите на учениците, свързани с 

развитието на способностите им и мотивацията им за учене,  диагностика на 

образователните дефицити на учениците и   инициативи за сформиране на групи – 

за дейности по интереси и за преодоляване на обучителните затруднения на СУ 

“Христо Ботев“-Кубрат  за учебната 2016/2017г. 

Във връзка с изпълнение на целите на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и 

възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и 

надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в 

училище, чрез: 

Специфични цели на проекта са: 

 Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на 

учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка; 

 Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в 

подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене; 

 Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области; 

 Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на 

условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят 

образователните ресурси на повече училища; 

 Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали 

преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в 

собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна 

реализация; 

 Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на 

учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от 

извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на 

учениците; 

 Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности 

по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се 
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осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на 

способностите на учениците. 

 Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на 

достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда. 

 

1. Идентифициране на  индивидуалните интереси на учениците за включването им в 

предпочитани от тях извънкласни форми  и връзките на училището с други институции. 

1.1. Анализиране  обхвата на учениците в извънкласните форми през последните 2 години. 

Предложения за организиране на извънкласни дейности в училище. 

Срок :30.09.2016год..       отг. Кл. ръководители 

1.2. Провеждане на беседи с учениците  за  проучване на техните интереси.  

Срок :30.09. 2016год.      отг. Кл. ръководители  

1.3. Проучване  нагласите и желанията на учениците,чрез провеждане на анкети .  Приложение № 1. 

Срок :30.09.       отг. Кл. ръководители 

1.4. Анализ  на изградените традиции и ритуали, празници,  церемонии и обичаи  в училището и 

предлагане на дейности  за осъвременяване и изпълване с ново съдържание, което да направи 

учениците съпричастни към живота на училището. 

Срок :30.09. 2016год.      отг. Главен учител и УС 

1.5. Анализ на връзките на училището с други  училища и културни и спортни институции и 

участието  на учениците в тях . Предложения за активизиране на работата на училището в това 

направление. 

Срок :30.09.2016год.      отг. Зам.директор и Главен учител 

1.6. Анализ на популяризиране  успехите на училището пред обществеността. 

Срок :30.09.2016год.      отг. Зам.директор и Главен учител 

1.7. Индивидуални разговори на класните ръководители с родителите на учениците с цел проучване 

на любимите занимания на учениците и идентифициране на проблеми в поведението на учениците. 

Срок:15.10. 2016год.          отг. Кл. ръководители 

1.8. Предлагане  на тематика и групи за дейности по интереси. 

            Срок:5.10. 2016год.             отг. Зам. Директор и Главен учител  

                                 

2. Образователните дефицити на учениците, които срещат затруднение в обучението си. 

 2.1. Подготовка на списъци с ученици, които имат обучителни затруднения, като се използват 

резултатите от обучението – текущи оценки, оценки от външно оценяване и другите критерии, 

определени с Инструкцията по проекта. 

Срок:3.10.2016год.                  Отг. Кл. ръководители 

2.2. Индивидуални разговори на класните ръководители с родителите на учениците включени в 

списъка по т. 2.1.  за установяване на причините за обучителните затруднения на ученика и  нагласите 

за участие на родителя в организиране и провеждане на дейностите. 

Срок:5.10.2016год                   Отг. Кл. ръководители 

2.3. Анкетно проучване за идентифициране обучителните затруднения  - Приложение №2 раздел А и Б 

      Срок:3.10.2016год.                   Отг. Кл. ръководители 
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2.4. Подготовка на индивидуална карта за всяко дете от списъка  по т.2.1.  с кратки данни за : 

• Здравословно състояние – данни за физическото развитие, вредни навици, препоръките на 

родителите; 

• Информация за учебни резултати от предходна година - завършен клас, среден успех, учебни 

предмети най-високи и най-ниски постижения, резултати от външното оценяване, поправителни 

изпити и резултати, от колко години детето е в това училище и друга информация, която класният 

ръководител прецени като важна; 

• Диагностицирани образователни проблеми - проблеми с усвояването , езикови трудности, 

затруднения при самостоятелно или групово изпълнение на задачи и упражнения в клас, трудно чете, 

пише бавно под диктовка, допуска много грешки, трудно създава логически последователен текст, 

затруднява се в следване на логиката при решаване на задачи, проблеми с концентрацията ,не умее да 

се подготвя самостоятелно за училище, и др.  

• Социална интеграция на детето -  адаптация към класа и училището, умения за общуване, 

наличие или липса на спонтанни реакции и конфликтни отношения с връстници, по-големи ученици и 

учители, уважение/ неуважение, пренебрежение, изолация, спазване на правила, подигравателно 

отношение и избягване и др. социален статус на семейството и взаимоотношенията в него. 

Срок:5.10 .2016год.                  Отг. Кл. ръководители 

2.6. Определяне на групите работа с  ученици които имат обучителни затруднения. 

  

                                Срок:5.10. 2016год.            отг.  Зам.директор и Главен учител   

                              

3. Критерии за избор на ръководители на извънкласни форми 

3.1. Квалификацията на ръководителя на извънкласната форма да съответства на тематика и 

категорията  на  съответната извънкласна дейност. 

3.2. В своята работа да използва на иновационни методи за мотивиране на участниците  извънкласната 

дейност.  
3.3. Да прилага  добри педагогически практики в своята работа в извънкласната дейност.. 

3.4. Да притежава комуникативни умения за работа в екип; за работа с ученици; за работа с родители; 

за мотивиране и убеждаване. 

3.5. Да притежава опит в работата по училищни проекти и други от сферата на образованието – 

изготвяне и реализация.   

 

Приети на заседание на ПС на  СУ»Христо Ботев»   с Протокол  № 1 /27.09.2016 г.  

Протоколчик/п/ С.Александрова 

Директор: /п/ Т.Дочева 
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