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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. 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

Относно: старта на работата 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, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за 

интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 

В СУ „Христо Ботев“ от началото на учебната 2016/17 година стартира 

работата по Проект „Твоят час“, който има за основна цел 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, умения и компетентности, придобити в рамките на 

задължителната им подготовка в училище. 

Специфичните 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; 
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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-висока 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. 

8. Прилагане в извънкласните дейности на 

електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, 

устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда 

За наблюдение и оценка на дейностите по проекта училището създаде съвет 

за обществен мониторинг „Твоят час“ (ОСТЧ). Основните функции на съвета 

„Твоят час“ са да: 

1. Да подпомага директора на училището при избора чрез електронната 

платформа на проекта на извънкласни дейности и на специалисти за 

тяхното провеждане, както и на електронни продукти, необходими за 

тяхното провеждане; 

2. Участва при обсъждане на графика за работа на групите за извънкласни 

дейности; 

3. 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; 

4. Наблюдава изпълнението на училищната програма „Твоят час“ и дава 

препоръки за подобряване на организацията и провеждането на 

извънкласните форми. 
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Броят на членовете и състава на ОСТЧ е утвърден със заповед на директора. 

ОС се състои от 9 члена: 3-ма представители на родителската общност, 

определени от УН; 3-ма от членовете са представители на учителската общност и 

са определени с решение на ПС; двама члена са представители на ЮЛНЦ с 

признат принос в училищния живот - това е Фондация „Миню Балкански“, които 

са определени от професор Минко Балкански и 1 представител на първостепенния 

разпоредител с бюджет – кмета на община Нова Загора. Представителите на УН 

са д-р Радомир Георгиев, д-р Станимира Минчева и Тони Димитрова. 

Представителите на педагогическия колектив са ст. учители Маруся Стоянова, 

Мая Борисова и Кирил Киров. Представителите на ЮЛНЦ са проф. Балкански и 

изпълнителния директор на Фондацията – доц. Ангел Ангелов. Представителя на 

Община Нова Загора е зам. кмет Ивайло Енев. 

Обществения съвет на свое заседание избра за свой председател г-жа Маруся 

Стоянова, за секретар г-жа Тони Димитрова и за протоколчик – г-жа Мая 

Борисова. На своето първо съвещание ОС прие правилник за дейността си. 

Към настоящия момент в училището са сформирани 26 групи за извънкласни 

дейности. От тях 8 са клубове по интереси за преодоляване на обучителните 

затруднения на учениците и 18 са клубове за извънкласни дейности по интереси. 

Общо в проекта към този момент са обхванати 473  ученици. Това са 49% от 

учениците на училището. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПИТЕ: 

1. Групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни 

затруднения на учениците 

 

№ Наименование на 

групата 

Ръководител  клас Брой 

ученици 

1. ГПОТ по БЕЛ Радмила Митева 2 10 

2. ГПОТ по БЕЛ Елена Попова 3 10 

3. ГПОТ по БЕЛ Антоанета Цопалова 4 7 

4. ГПОТ по Математика Емилия Баева 3 10 

5. ГПОТ по Математика Недялка Игнатова 4 10 

6. ГПОТ по БЕЛ Павлинка Рангелова 6 10 
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7. ГПОТ по Математика Светлана Динева 6 10 

8. ГПОТ по АЕ Светлана Личева 6 10 

    Общо 77 

2. Групи за извънкласни дейности по интереси 

 

№ Наименование на 

групата 

ръководител клас брой 

ученици 

1. Аз-фотографът Таня Иванова 5-7 15 

2. Волейбол Неделчо Колев 6-11 21 

3. Група за народни танци-

1 

Стефан Коев 1-4 22 

4. Група за народни танци-

2 

Стефан Коев 1-4 20 

5. Забавни танци „Бамби“ Златина Цакинска 1-4 25 

6. Абак Йордан Йорданов 8-10 12 

7. Дебати Доника Василева 10-11 24 

8. Приложно изкуство 

изкуство „Сръчко“ 

 

Севдалина 

Борносузова 

3 20 

9.  Млади възрожденци Галина Йорданова 5-8 25 

10. Опознай природните 

красоти и традиции на 

България и родния край 

Петранка Димитрова 9-10 25 

11. Палитра Красимирка Стайкова 5-7 25 

12. Мажоретен състав „Дора 

Дякова“ 

Деница Атанасова 5-8 25 

13. Обичам живота, спазвам 

правилата за движение 

Вертер Тошев 1А 24 

14. Театрално ателие 

„Мигчета“ 

Станиела Хаджиева 2-12 18 

15. Тенис на маса Георги Атанасов 5-6 25 

16. Фолклорна палитра Светла Илчева 2 25 

17. Футбол Георги Георгиев 6-10 20 
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18. Храня се здравословно, 

за да живея дълго и 

пълноценно 

Даниела Гунчева 1Б 24 

    Общо 396 

 

Само 3 от групите се ръководят от външни ръководители – физически лица, а 

останалите групи се ръководят от учители на училището. 

Реалната работа на групите и провеждането на часовете започна. На 

ръководителите на групите ще бъде заплащан труда по следната часова ставка: 12 

лв. за астрономически час за ръководители с над 3 години професионален опит в 

тематичната област на групата и 8 часа за ръководители с до 3 години 

професионален опит в тематичната област на групата. Ежемесечно 

ръководителите на групи ще въвеждат своя отчет за взетите часове в електронната 

платформа на Проекта, ще го генерират от там и ще бъде одобряван от директора. 

Плащането ще е на 3 месеца. 
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