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

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

развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на 

задължителната им подготовка в училище.  

Специфични цели на проекта са: 

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните 

способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната 

училищна подготовка; 

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения 

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

учене; 

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни 

области; 

4. 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; 

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

намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-

голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, 

професионална и личностна реализация; 

6. 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; 

7. 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 осигури прозрачност на избора и провеждането им и  разнообразие от 

възможности за развитие на способностите на учениците. 
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8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за 

постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, 

позитивна среда. 

Целева група по проекта са ученици от І до VІІ клас, заявили желанието си чрез 

попълване на анкетна карта за идентифициране на нуждите от допълнително обучение по 

български език и математика и занимания по интереси.   

След проведените анкети сред учениците и направения анализ Съвета „Твоят час“ към 

училището препоръча да бъдат сформирани следните групи: 

 
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

ТИП ТЕМАТИЧНА 
ОБЛАСТ 

ТЕМАТИЧНА 
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РЪКОВОДИТЕЛ БРОЙ 
ЧАСОВЕ 

КЛАС БРОЙ 
УЧЕНИЦ
И 

Д
Е

Й
Н

О
С

Т
И

 З
А

 П
Р

Е
О

Д
О

Л
Я

В
А

Н
Е

 Н
А

 
О

Б
У

Ч
И

Т
Е

Л
Н

И
 З

А
Т

Р
У

Д
Н

Е
Н

И
Я

 

Български език и 
литература  

Български език и 

литература 

Тоня Радева 80 І 10 

Български език и 
литература 

Български език и 

литература  

Силвия 
Симеонова 

80 І 10 

Български език и 
литература  

Български език и 

литература  

Христина Недева 80 V 10 

Български език и 
литература 

Български език и 

литература 

Ванеса Дамянова 80 VІ 10 

Български език и 
литература 

Български език и 

литература 

Росица Петрова 80 VІІ 10 

Математика Математика Данка Петкова 80 VІ 10 

Чужд език Английски език Ралица Маринова 80 VІІ 10 
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Изкуства и култура Приложни изкуства Надка Добрева 70 І 18 

Изкуства и култура Приложни изкуства Красимира 
Иванова 

70 І 10 

Наука, техника и 
технологии 

Техника и технологии Мюрвет Юмерова 70 ІІ 18 

Изкуства и култура Сценични и танцови 

изкуства 

Здравка 
Михайлова 

70 II - IІІ 10 
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Изкуства и култура Сценични и танцови 

изкуства 

Румяна 
Серафимова 

70 IІІ 15 

Изкуства и култура Сценични и танцови 

изкуства 

Ирина Стефанова 70 I - IV 12 

Здравно образование и 
здравословен начин на 
живот 
 

Хранене и здраве Ирина Илиева 70 I - IV 15 

Гражданско 
образование 

Институционални 

знания и култура 

Маргарита 
Георгиева 

70 IV 20 

Гражданско 
образование 

Институционални 

знания и култура 

Малина Кехайова 70 IV 20 

Спорт Колективни  спортове Севдалина 
Стоянова 

70 IV - VІ 20 

Наука, техника и 
технологии 

Техника и технологии Светла Петрова 70 II - VІІ 8 

Гражданско 
образование 

Институционални 

знания и култура 

Красимира 
Николова 

70 V - VІІ 12 

Изкуства и култура Изящни изкуства Поля Кадийска 70 V - VІІ 8 

 
 

Съгласно Приложение 1 е изпълнено условието за участие на ученици: 

- В ОУ “Никола Обретенов“ се обучават 302 ученици: 

- от тях 70 са идентифицирани като ученици с обучителни затруднения и трябва да бъдат 

включени в  дейности за подпомагане на– това са 23 % от общия брой ученици в 

училището. 

185 ученици са заявили желание да участват в клубове за  занимания по интереси – това 

за 61 % от общия брой ученици. 

- Общо участват 255 ученици, което представлява 84 % от всички 302 ученици са 

посочили желание да участват в клуб по интереси и дейност за преодоляване на 

обучителни затруднения.  
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ПРЕПОРЪЧАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА КЛУБОВЕ И АТЕЛИЕТА ОТ СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС“: 

 

1. Знам и мога 

 Клубът е в помощ на децата от първи клас, които изпитват обучителни затруднения при 

усвояването на българския език и литература. 

Ръководител: Тоня Радева 

Продължителност на заниманието:35 м ин., 

Ученици от 1 клас 

Брой занимания: 3 на Седмица 

Начална дата:01.11.2017 г., 

Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Брой ученици в група: 10 

Тематична подобласт: Български език и литература 

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения 

Дата на публикуване:26.9.2017 г. 

Група на 
училището 

Целеви стойности на показателите за изпълнение на училищна 
програма 

Минимален процент от общия 
брой на учениците в училището, 
за включване в дейности за 
преодоляване на обучителни 
затруднения 

Минимален процент от общия 
брой на учениците в 
училището, за включване в 
дейности по интереси 

I 36 35 

II 31 35 

III 25 36 

IV 21 36 

V 15 36 

VI 8 37 

VII 5 37 

Специални у-ща х х 
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2. Моят роден език 

  Преодоляване затрудненията при овладяване на българския език в начален етап за 

ученици с трайно ниски резултати през учебната година. 

Ръководител: Силвия Симеонова 

Ученици от 1 клас 

Продължителност на заниманието: 35 мин. 

Брой занимания: 2 на Седмица 

Начална дата:01.11.2017 г., 

Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Брой ученици в група: 10 

Тематична подобласт: Български език и литература, 

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения 

Дата на публикуване:26.09.2017 г. 

 

3. Подготовка по български език и литература в 5.клас 

Клубът е за ученици от 5.клас, които имат затруднения при усвояването на учебния 

материал по български език и литература.  

Ръководител: Христина Недева 

Продължителност на заниманието: 40 мин. 

Ученици от 5 клас 

Брой занимания: 3 на Седмица 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Брой ученици в група: 10 

Тематична подобласт: Български език и литература 

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения 
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4. Подготовка по български език и литература на ученици от VI клас 

 Клубът има за задача да помогне на децата, които имат проблеми с усвояване на 

знанията по български език и литература. 

Продължителност на заниманието: 40 мин. 

Ръководител: Ванеса Дамянова 

Ученици от 6 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 15.6.2018 г. 

 Брой ученици в група: 10 

Тематична подобласт: Български език и литература 

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. 

 

5. Подготовка за национално външно оценяване по български език и 

литература за VII клас. 

 Преодоляване на обучителните затруднения на учениците от 7 клас по български език и 

литература. Усвояване на знания за работа с текст и създаване на текст. Овладяване на 

правилата за правопис и правоговор. 

 Изисквания: Клубът е предназначен за учениците от 7 клас , които имат пропуски в знанията 

спрямо връстниците си, пишат с много правописни грешки,  не умеят да се изразяват писмено.  

Ръководител: Росица Петрова 

Продължителност на заниманието: 40 мин. 

Ученици от 7 клас, 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.5.2018 г. 
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Брой ученици в група: 10 

Тематична подобласт: Български език и литература 

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения 

Дата на публикуване:26.09.2017 г. 

 

6. Математика за 6.клас 

Допълнителни занимания за ученици с обучителни затруднения по математика 

Изисквания: Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат 

затруднения по математика. Повишаване на образователните постижения на учениците по 

математика. 

Ръководител: Данка Петкова 

Продължителност на заниманието: 40 мин. 

Ученици от 6 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 15.6.2018 г. 

Брой ученици в група: 10 

Тематична област: Математика 

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. 

7. С успех на националното външно оценяване по английски за VII клас 

Описание: Клубът е за ученици от 7.клас, които изпитват затруднения при усвояването 

на материал английски език.  

Ръководител: Ралица Маринова 

Продължителност на заниманието: 40 мин. 

Ученици от 7 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата:01.11.2017 г. 
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Крайна дата:31.05.2018 г. Ученици в група: 10 

Тематична област: Чужд език 

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г 

8. Художник 

Изработване картички, картини, пана, обемни цветя, предмети от глина, керамика и 

други. Подготвяне на изложба, посещения на Русенската художествена галерия и наблюдение 

на експозиции на различни художници. Изисквания: Използвайки нетрадиционни техники за се 

развитие творческите способности на учениците и повиши мотивацията им за учене. 

Училището да се превърне желана територия от всички ученици. 

Ръководител: Надка Добрева 

Продължителност на заниманието: 35 мин. 

Ученици от 1 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата: 01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Ученици в група: 17 

Тематична област: Изкуства и култура 

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. 

9. Магия от хартия и природни материали  

Работа с приложни материали - хартия, текстил и природни материали в техниките 

декупаж, апликация, и други. 

Ръководител: Красимира Иванова 

Продължителност на заниманието: 35 мин. 

Ученици от 1 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 
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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. 

Начална дата: 01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.05.2018 г. 

Брой ученици в групата: 10 

Тематична област: Изкуства и култура 

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. 

10. Сръчни ръце  

 Развитие и надграждане на знания, формиране на умения и навици, свързани с 

технологичната култура на децата. 

Изисквания: Развитие на логическо мислене у децата и любов към технологиите. 

Ръководител: Мюрвет Юмерова 

Продължителност на заниманието: 35 мин. 

Ученици от 2 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата: 01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Брой ученици в група: 17 

Тематична област: Наука, техника и технологии 

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване: 25.09.2017 

 

11. Весело хорце 

Описание: Запознаване и обогатяване на подрастващото поколение с българските 

традиции и обичаи, чрез изразните средства на българските народни танци. 

Ръководител: Здравка Михайлова 

Продължителност на заниманието: 40 мин. 

Ученици от 2 до 3 клас 
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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. 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.05.2018 г. 

Брой ученици в група: 10 

Тематична област: Изкуства и култура 

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. 

12. На кино и театър 

Развитие на творческо мислене и артистични заложби. Изграждане на желание за четене 

и любов към книгите, киното и театъра. 

Ръководител: Румяна Серафимова 

Продължителност на заниманието: 41 мин. 

Ученици от 3 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.05.2018 г. 

Брой ученици в групата: 15 

Тематична област: Изкуства и култура 

Тип: Дейност по интереси 

Предлага се за общината 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г 

13. Танцувай с мен 

Запознаване с движения от различни видове танци. Овладяване на основни танцови 

техники и движения, изучаване на хореографии и представянето им пред публика. 

Ръководител: Ирина Стефанова 

Ученици от 1 до 4 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 
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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. 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.5.2018 г. 

Брой ученици в група: 12 

Тематична област: Изкуства и култура 

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. 

14. Рецептите на баба, в чиниите на мама 

Запознаване с основното понятие „традиционно ястие“. Изграждане на паралел между 

кулинарната традиция и новаторството в кухнята.  

Ръководител: Ирина Илиева 

Продължителност на заниманието: 40 мин. 

Ученици от 1 до 4 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.05.2018 г. Брой  ученици в група: 15, 

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот 

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г 

15. Опознай родината 

Разширяване и обогатяване на познанията за природата и културно - историческото 

наследство на родината и родния край. Посещение на забележителности, запознаване с 

разнообразието на култура, традиции, обичаи на страната ни. 

Изисквания: Мотивиране на учениците за повишаване на познанията им за родния край, 

родината и участие в училищния живот.  

Ръководител: Маргарита Георгиева 

Продължителност на заниманието: 40 мин., Ученици от 4 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 
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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. 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.05.2018 г. 

Брой ученици в група: 15 

Тематична област: Гражданско образование 

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване: 25.09.2017 г. 

16. Моята родна страна  

 Систематизиране и разширяване на знанията на учениците за родния край, за родината, 

родния край и град. 

Изисквания: Приобщаване към човешките ценности, възпитание в родолюбие и обич 

към красотите на България 

Ръководител: Малина Кехайова 

Продължителност на заниманието: 40 мин., 

Ученици от 4 клас, 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.05.2018 г. 

Максимален брой ученици в група: 20 

област: Гражданско образование 

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване: 25.09.2017 г. 

17. Спортен за финес 

Развиване спортните умения на учениците и техните двигателни способности. 

Повишаване нивото на физическата дееспособност и двигателната активност на учениците. 

Формиране на траен интерес към занимания с физическа активност и спорт, включващо 

спортовете футбол и бодибилдинг. 

Ръководител: Севдалина Стоянова 
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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. 

Продължителност на заниманието: 80 мин. 

Ученици от 4 до 6 клас 

Брой занимания: 2 на седмица 

Начална дата: 01.11.2017 г. 

Крайна дата: 31.5.2018 г.  

Брой ученици в групата: 20 

Тематична област: Спорт  

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. 

18. Визуално програмиране със "Scratch" 

Целта на клуба е да покаже ролята на информационните технологии за превръщане на 

училището в привлекателно място за учениците. 

Ръководител: Светла Петрова 

Продължителност на заниманието: 40 мин., 

Ученици от 2 до 7 клас 

Брой занимания: 3 на седмица 

Начална дата: 09.10.2017 г. 

Крайна дата:  31.05.2018 г. 

 Брой ученици в група:  8, 

Тематична област:  Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене 

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване: 29.9.2017 г. 

 

19 Виртуални и реални пътешествия  в света на биологията и природата 

 Развитие на творческия потенциал у учениците, провокиране на допълнителен интерес 

към науката Биологията и естествените науки. 

Изисквания: Интерес към Биологията и естествените науки. 

Ръководител: Красимира Николова.  

Продължителност на заниманието: 40 мин. 
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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. 

Ученици от 5 до 7 клас 

Брой занимания: 2 на седмица 

Начална дата:01.11.2017 г., 

Крайна дата: 15.06.2018 г. 

Брой ученици в групата: 12 

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот 

Тип: Дейност по интереси 

Дата на публикуване:26.09.2017 г. 

20. В света на боите и пластика 

Овладяване на различни техники за работа в приложните и изящните изкуства. 

Изисквания: Организиране на изложби и представяне на лични творби. 

Ръководител: Поля Кадийска 

Продължителност на заниманието: 80 мин. 

Ученици от 5 до 7 клас 

Брой занимания: 1 на седмица 

Начална дата:01.11.2017 г. 

Крайна дата: 15.06.2018 г. Брой ученици в група: 8, 

Тематична област: Изкуства и култура 

Тип: Дейност по интереси 

Предлага се за общината 

Дата на публикуване: 26.09.2017 г. 
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ІV. Разпределение на финансовите средства за изпълнението на дейностите 

по проекта. 31626 – 31185 =441 

Вид разход сума 
Трудови разходи на ръководители на 
групи с осигурителни плащания за сметка 
на работодателя 

17 650 лв. 

Материали -30% 8 825 лв. 
Консумативи -2% 588 лв. 
Услуги – 5 % 1 471 лв. 
Разходи за обществен съвет 3 % 882 лв. 
ОБЩО 29 416 лв 
 

Вид разход сума 
Трудови разходи директор с осигурителни 
плащания за сметка на работодателя – до 
120 часа 

1 179 лв. 

Трудови разходи счетоводител с 
осигурителни плащания за сметка на 
работодателя – до 145 часа 

1 031 лв. 

ОБЩО 2 210 лв. 
 
 


