МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Стоил войвода,
община Нова Загора, област Сливен
Училищен механизъм за идентифициране на извънкласни дейности по 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
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Училищният механизъм определя правилата и изискванията за изпълнението на
дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004“Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания,умения и компетентност/Твоят час/-фаза 1
ОСНОВНА ЦЕЛ :
Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и на
възможностите им чрез допълване ,развиване и надграждане на техните
знания,умения и компетентности,придобити в рамките на задължителната има
подготовка в училище.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1.Преодоляване на образователните дефицити на учениците,които срещат
затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и
повишаване на мотивацията им за учене.
2.Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни
области.
3.Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците,чрез
извънкласни дейности по интереси,с което да се намали преждевременното им
напускане на образователната система и осигури бъдещата им
социална,професионална и личностна реализация.
4. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите на
учениците в дейностите на училището,с което ще се подпомогне изборът им на
ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за
преодоляване на образователните дефицити на учениците.
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
1.Провеждане на предварителни анкетни проучвания за идентифициране на
интересите и на обучителните затруднения от класните ръководители на всички
ученици.
2.Провеждане на разговори с ученици, учители и родители.
3. Изготвяне списък с извънкласни дейности,които може да предложи училището:
 за преодоляване на образователните дефицити в областта на български
език и литература и математика
 дейности по интереси в областта на спорта,изкуствата и съхраняване на
българските традиции
4. Критерий за определяне на ръководители на извънкласни дейностипрофесионална квалификация за дейността, за която се кандидатства и
професионален опит и стаж -3 години.
5.Желанията на учениците за участие в занимания по интереси се идентифицират
с анкетно проучване чрез анкетна карта /Приложение №4/.
6.Потребностите на учениците за включването им в дейности за преодоляване на
обучителни затруднения се идентифицират с проучване чрез индивидуално
образователна карта /Приложение №5, раздел А и Б/.
7. Критериите, по които се определят учениците с обучителни затруднения за
целите на проекта са повтаряне на класа , слаби оценки, социални фактори , слаби
оценки на външното оценяване.
8.Обобщените резултати от анкетните проучвания за необходимите дейности за
преодоляване на обучителните затруднения и дейности по интереси да се
регистрират в електронната платформа .
9.Въведените от директора на училището в електронната платформа групи за
преодоляване на обучителни затруднения и дейности по интереси стават достъпни
в публичната част на електронната платформа след проверка и потвърждаване на
данните от председателя на съвета „Твоя час“.
10.Разработване на училищна програма за съответната учебна година
.Училищната програма включва видовете извънкласни дейности,тематичните
направления,ръководителите на групите,броя на часовете по отделните дейности
и разпределението на отделните финансови средства за изпълнението им.
11.Извънкласните дейности се провеждат :
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а/в учебно време на учениците през учебната година,извън учебните часове,а
при целодневна организация на учебния ден в часовете за занимания по интереси
и/или организиран отдих и физическа активност;
б/през почивните дни и ваканциите;
в/извънкласните дейности може да се провеждат в училището или в други
институции;
г/при провеждане на извънкласните дейности извън училището се спазват
разпоредбите на действащата нормативна уредба;
12.Извънкласните дейности се провеждат по разработена от ръководителя и
утвърдена от директора тематична програма с времеви график.В програмата се
планират дейности с родителите.Дейностите в групата приключват с публични
изяви и годишна училищна продукция.

Училищният механизъм е утвърден със Заповед № РД 06-54-1/24.10.2016 г на
директора на училището.
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