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УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ 

ИНТЕРЕСИ И ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017г. 

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Св.Св.Кирил Методий”,с.Сатовча 
 

 

Настоящият училищен механизъм за идентифициране на интересите и потребностите на 

учениците, свързани с развитието на способностите им и мотивацията им за учене и 

диагностика на образователните дефицити за учебната 2017-2018г., е разработен във връзка с 

реализиране на целите и задачите на проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите 

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

знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1”, по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 
 
Училищният механизъм е разработен от педагогическите специалисти в училището, съвместно 
 
с представители на Обществения съвет „Твоят час“ и включва: 
 

• механизъм за идентифициране на интересите на учениците;


• механизъм за идентифициране на обучителни затруднения.
 
I.МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
1. Проучване на интересите на учениците 
 

Интересите на учениците и нагласите им за включване в извънкласни дейности се проучват 

чрез анкета(Приложение №4 към Инструкцията на проекта „Твоят час”). Анкетите се попълват 

при желание от страна на учениците. Данните от попълнените анкети служат за първоначална 

диагностика на нагласите и интересите на учениците, за определяне на дейности, от които имат 

нужда и за получаване на информация за това, в какви клубове са участвали досега или 

продължават да участват. 
 
2.Ръководители на извънкласни дейности 
 

Педагогическите специалисти заявяват писмено желанието си да водят извънкласни 

дейности, като посочват тематичната област, в която ще водят дейността, възрастовата група на 

учениците, с които ще работят, периодът, в който ще провеждат дейността, както и времето, в 

което планират това да се случи. 
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При определяне на ръководителите на ИД се вземат предвид професионалния опит в 

съответната тематична област, както и успешното участие в предишни проекти. 
 
 
3.Сформиране на групи за извънкласни дейности по интереси 
 

Въз основа на проведеното анкетно проучване за интересите на учениците и предлаганите 

дейности от педагогическите специалисти и външни експерти чрез електронната платформа 

„Твоят час”, се изготвя списък с извънкласни дейности, в които учениците могат да се включват 

за учебната 2017-2018г. Списъкът се поставя във фоайето на СУ „Св.Св.Кирил Методий”. 

Учениците се запознават с него и чрез класните ръководители. 

Чрез подаване на заявления всеки ученик декларира желанието си за включване в определена 

извънкласна дейност. 
 
4.Състав на групите за извънкласни дейности по интереси 
 

Максималният брой деца в групите за извънкласна дейност по интереси е 25, като всеки 

ръководител определя броя на участниците в неговата група, спрямо специфичните изисквания 

на тематичната област. Съставът на групите се определя на база подадени заявления от 

учениците на първо желание. При липса на възможност за сформиране на група, се отчитат 

дейности, поставени на второ и трето място. При по-голям брой постъпили заявления се 

разглежда възможността за сформиране на допълнителна група или по преценка на 

ръководителя определени ученици могат да бъдат насочени към други групи, по-подходящи за 

развитие на индивидуалните им възможности. 
 
II.МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 
 
1.Проучване на потребностите на учениците за включване в дейности за преодоляване на 
 
обучителни затруднения 
 

Потребностите на учениците за включването им в дейности за преодоляване на обучителни 

затруднения се идентифицират с проучване чрез индивидуална образователна карта 

(Приложение №5, раздел А и Б). На база на проучване потребностите на учениците, 

предлаганите дейности от педагогическите специалисти и външни лица, чрез платформата 

„Твоят час”, се изготвя списък с извънкласни дейности за преодоляване на обучителни 

затруднения, в които учениците могат да се включат през учебната 2017/2018г. 
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Чрез подаване на заявление учениците декларират желанието си за включване в определена 

извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения. 
 
2.Ръководители на групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни 

затруднения 

Педагогическите специалисти заявяват писмено желанието си да водят извънкласни 

дейности, като посочват тематичната област, в която ще водят дейността, възрастовата група на 

учениците, с които ще работят, периодът, в който ще провеждат дейността, както и времето, в 

което планират това да се случи. 
 
При определяне на ръководителите на ИД се вземат предвид професионалния опит в 

съответната тематична област, както и успешното участие в предишни проекти. 
 
3.Състав на групите за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения 
 

Групите за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения са с 

максимален брой 10 деца. По възможност групите включват ученици от един и същ клас. 

Съставът на групите се определя на база подадени заявления от учениците, след като бъдат 
 
идентифицирани индивидуалните им потребности от подпомагане по определен учебен 

предмет и след анализ на причините, свързани с обучителните затруднения. Основна роля в 

този процес изпълняват класните ръководители и преподавателите по съответните предмети. 

 
 
III.ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ 

 
 
1. МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

• Провеждане на анкетно проучване за идентифициране на желанията на учениците за
 

участие в дейности по интереси чрез анкетни карти(Приложение №4 от Инструкцията на 

проекта). 
 
Срок: 09.2017г. Отг.: Директор, Класни ръководители 
 

• Провеждане  на  индивидуални  и  групови  разговори  и  беседи  с  ученици,  учители  и
 

родители 
 
Срок: 09.2017г. Отг.: Директор, Класни ръководители 
 

• Обобщаване на информацията от анкетното проучване.
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Срок:10.2017г. Отг.:Директор, Главен учител 
 
Запознаване на заинтересованите с идентифицираните потребности. 
 
Срок:07.10.2017г. Отг.:Директор 
 

• Заявяване на предлаганите дейности в електронната платформа на проекта.
 
Срок:10.2017г. Отг.:Учители, ръководители 
 

• Публикуване на информацията в електронната платформа на проекта.
 

Срок:10.2017 г. Отг.:Директор 
 

• Попълване на Заявления(Приложение №2 от Инструкцията на проекта).
 
Срок: 10.2017 г. Отг.:Класни ръководители 

 

 
 
2.МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

 
 

• Изготвяне на списъци на ученици според критериите по чл. 57, ал.2 от Инструкцията на 

проекта.
 
Срок:09.2017 г. Отг.:Класни ръководители 
 

• Попълване на индивидуални образователни карти(Приложение №5 от Инструкцията на 

проекта).
 
Срок:10.2017 г Отг.:Класни ръководители, 
 

специалисти по БЕЛ и математика 
 

• Запознаване на заинтересованите с резултатите.
 
Срок:10.2017 г. Отг.:Директор 
 

• Заявяване на предлаганите дейности в електронната платформа на проекта.
 
Срок: 10.2017г. Отг.:Учители, ръководители 
 

• Публикуване на информацията в електронната платформа на проекта.
 
Срок:10.2017 г. Отг.:Директор 
 

• Попълване на Заявления(Приложение №2 от Инструкцията на проекта).
 
Срок: 10.2017 г. Отг.:Класни ръководители 
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3.МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИД 
 

• Запознаване на заинтересованите с параметрите на проекта.
 
Срок:10.2017 г. Отг.:Директор 
 

• Подаване на заявления от заинтересованите.
 
Срок:10.2017 г. Отг.:Директор 
 

• Регистриране на заинтересованите в електронната платформа на проекта.
 
Срок:010.2017 г. Отг.:Учители, ръководители 
 

• Идентифициране на съответствия и препоръчване на извънкласни дейности и 

ръководители
 
Срок:10.2017 г. Отг.:Членове на Съвет „Твоят час” 
 

• Определяне на ръководители и групи.

Срок:10.2017 г. Отг.:Директор 
 

 

 

 

 

 

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Училищният механизъм за идентифициране на извънкласните дейности по проект „Твоят час“ 

се прилага от педагогическите специалисти във СУ „Св.Кирил Методий”с. Сатовча спрямо 

крайните срокове на проекта и училищната динамика. Ако е приложимо, механизмът може да 

бъде обновяван спрямо нуждите на проекта, учениците и ръководителите на групи. 
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СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ „ТВОЯТ ЧАС“ 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ 

 

 

СУ „СВ.Св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, обл.Благоевград 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училището се създава 

съвет за обществен мониторинг „Твоят час“. 

 

2. Съветът „Твоят час“ е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на 

сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се 

намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната 

общественост и училищната общност. 

 

3. За участие в съвета „Твоят час“ не се дължи възнаграждение. 

 

4. Съветът „Твоят час“ се създава по инициатива на директора на училището в срок до 15 

септември. 

5. Броят на участниците в съвета е нечетен, определя се от директора и включва: до 7 родители; 

представител на общината за общинските училища; до 3-ма представители на педагогическите 

специалисти, избрани от педагогическия съвет на училището и до 3-ма представители на 

юридически лица с нестопанска цел и/или представители на местната общественост и/или на 

училищната общност. 

 

6. Членовете на съвета „Твоят час“ не могат да участват като ръководители на групи за 

извънкласни дейности по проекта „Твоят час“ в училището. 

 

7. За учебната 2017/2018 година представителите на родителите се определят от обществения 

съвет на училището. 

 

8. Директорът отправя писмено искане в срок до 07 септември до кмета на общината и до 

председателя на настоятелството за излъчване на представители за участие в съвета „Твоят 

час“. 

9. В случаите, в които в училището няма създадено училищно настоятелство или 

настоятелството не определи представители на родителите в срок до 14 септември 2016 г., за 

учебната 2017/2018 година съветът „Твоят час“ може да започне дейността си без 
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представители на родителите. Съставът на съвета „Твоят час“ се попълва с представители на 

родителите след: 

 

9.1. получаване на отговор от училищното настоятелство; 

 

9.2. създаване на Обществен съвет към училището и определяне на представители от него; 

 

9.3. излъчване на представители от родителите на учениците. 

10. В случаите, в които директорът не получи предложение за представител на общината в срок 

до 14 септември 2017 г., за учебната 2017/2018година съветът „Твоят час“ може да започне 

дейността си без представител на общината. Съставът на съвета „Твоят час“ се попълва след 

получаване на предложението. 

 

11. В случаите, в които директорът е определил в състава на съвета „Твоят час“ да участва 

представител на юридическо лице с нестопанска цел, организацията трябва да отговаря на 

следните условия: 

 

11.1. да работи в обществена полза; 

 

11.2. да осъществява дейности, свързани с училищното образование на територията на 

общината, на която е училището; 

 

11.3. да е декларирала, че няма да участва като изпълнител на дейности по проекта в същото 

училище. 

12. В случаите, в които директорът е определил в състава на съвета „Твоят час“ да участва 

представител на местната общественост или училищната общност, това могат да бъдат лица, 

свързани с училищното образование и/или професионално доказани личности в различни 

области на обществения живот. 

 

 

ДЕЙНОСТ И ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА „ТВОЯТ ЧАС“ КЪМ СУ „СВ.Св.Кирил и 

Методий”, с.Сатовча 
 

1. Съветът „Твоят час“: 

1.1.подпомага директора на училището при избора на извънкласни дейности, и на специалисти 

за тяхното провеждане, чрез електронната платформа на проекта; 

1.2. подпомага директора на училището при избора на обучителни електронни продукти, 

необходими за провеждането на извънкласните дейности; 

1.3. участва при обсъждане на графика за работа на групите по извънкласни дейности; 

1.4. координира участието на родителите в работата на групите за извънкласни дейности и 

подпомага училищните екипи при организирането и провеждането на годишните продукции на 

групите и на публичните изяви на учениците; 

1.5. обсъжда и отправя предложения до директора на училището за решаването на текущи 

http://www.eufunds.bg/


                                       

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

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, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

въпроси, свързани с организирането и провеждането на извънкласните дейности от училищната 

програма; 

1.6. наблюдава изпълнението на училищната програма „Твоят час“; 

1.7. дава препоръки за подобряване организацията и провеждането на извънкласните дейности; 

1.8. инициира проучване на удовлетвореността на учениците от извънкласните дейности и от 

използваните обучителни електронни продукти; 

1.9. изготвя годишен доклад с резултати от проведения мониторинг за избор на извънкласни 

дейности и за участие на родителите в дейностите по училищната програма „Твоят час“ и го 

представя на директора на училището и на регионалното управление на образованието. 

2. Представител на съвета „Твоят час“ може да участва в работата на педагогическия съвет на 

училището при обсъждане на тематичните направления, по които училището провежда 

извънкласни дейности по проекта. 

3. Съставът на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ се утвърждава със заповед на 

директора на училището. Данните за членовете на съвета „Твоят час“ се въвеждат в 

електронната платформа от директора на училището. 

4. Съветът „Твоят час“ се ръководи от председател, който се избира от членовете на 

учредително заседание с обикновено мнозинство. 

4.1. членовете на съвета избират от състава си и секретар. 

4.2. секретарят подпомага председателя в работата по писменото оформяне на предложенията, 

насоките и препоръките на съвета и протоколирането на заседанията. 

4.3. заседанията на съвета се свикват от председателя или по искане на една трета от членовете 

му. Членовете на съвета се канят на заседание на съвета от председателя. 

5. Съветът „Твоят час“ взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите. 

5.1. при гласуване на решенията всеки член на съвета има право на един глас. Директорът на 

училището има право на съвещателен глас. 

6. На учредителното заседание на съвета „Твоят час“ се разработват и приемат правила за 

работата на съвета. 

7. За всяко заседание на съвета „Твоят час“ се води протокол, който се подписва от 

председателя на съвета и участниците в заседанието. 

7.1. оригиналните протоколи и материалите към тях се съхраняват на място, определено от 

директора. 

8. Директорът на училището осигурява необходимите условия за дейността на Съвета „Твоят 

час“. 

 

                                                           Състав на съвета „ТВОЯТ ЧАС“  

                                        към СУ „СВ.Св.Кирил и Методий”, с.Сатовча 

 
 

Цветана Янева- Председател 

Азизе Арнауд –член  

Силвина Адамова- член  

Зоя Айвазова-член 
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