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I.Обща уредба на училищния механизъм за идентифициране на извънкласните 

дейности.  

 

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

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

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

рамките на задължителната им подготовка в училище. 

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. 

Училищният механизъм има за задача да определи конкретните извънкласни дейности, 

броя и състава на групите в училище, както и ръководителите на групи и да разработи и 

осигури прилагане на маркери за идентифициране на извънкласните дейности. Чрез 

настоящия Механизъм училището трябва да осигурят извънкласни дейности, съобразени 

със желанията и потребностите на учениците и възможностите на училището.  

Вниманието е насочено към дейности в две основни направления: компенсиране на 

обучителни дефицити на учениците и занимания по интереси. 

 

 II. Основни задачи на Механизма:  

 

1. Провеждане на анкетни проучвания за идентифициране на интересите и на обучителните 

затруднения на учениците. 

 2. Провеждане на индивидуални и групови разговори, беседи и др. с ученици, учители и 

родители;  

3. Разработване на критерии за избор на ръководители на извънкласни дейности;  

4. Изготвяне на списък с извънкласни дейности. 

 

 III. Маркери за идентифициране ефективността на училищния Механизъм: 
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1. По-голям брой ученици от минималния брой, определен в Инструкцията, включени в 

групите за извънкласни дейности за компенсиране на обучителните затруднения и в 

групите по интереси.  

2. По-голям брой родители, които желаят децата им да посещават групи за извънкласни 

дейности. 

 3. Намаляване на броя на учениците в риск от отпадане от образователната система и 

преждевременно напуснали училище. 

 4. Намаляване броя на отсъствията на учениците по неуважителни причини.  

5. Увеличаване на успеха, както и на уменията и компетентностите на учениците включени 

в групите за преодоляване на обучителните затруднения. 

 6. Увеличаване броя на учениците, които се включват в училищни, общински и областни 

изяви, концерти, тържества, състезания и др. подобни.  

 

IV. Инструментариум: 

 

1. Провеждане на анкетни проучвания за идентифициране на интересите и на обучителните 

затруднения на учениците; 

2. Провеждане на индивидуални и групови разговори, беседи с ученици, учители и 

родители;    

3.Разработване на критерии за избор на ръководители на извънкласни дейности; 

 - с доказан опит, изяви и професионална квалификация в тематичната област; 

 - препоръки, награди, постижения и публикации от предходна сродна дейност; 

 - добро име сред местната общност; 

 - доказана мотивация за надграждане на знания, умения и потребности съобразно 

възможностите на участниците в групите; 

4. Изготвяне на списък с извънкласни дейности: 

- списъците да се съобразят и изготвят с интересите на учениците, заявени в анкетните 

карти в областта на науката, изкуството, спорта и обучителните затруднения на учениците; 

- в списъците приоритетно да се включат клубове за извънкласни дейности, които са с 

традиции в училището и учениците се включват в тях с голям интерес. 

 

 V.Специфики за разработване на училищния механизъм:  

 

1. Индивидуалното развитие на ученика, неговите силни страни и/или обучителни 

затруднения.  

2. Информацията за интересите на ученика се събира чрез индивидуални разговори и срещи 

с родителя/настойника или лицето, което отглежда ученика, от бивши и настоящи учители 

и класния ръководител на ученика.  

3. За източник на информация за интересите, дефицитите и потребностите на ученика се 

използват характеристиката на ученика. 

 4. Социалната и семейната среда на ученика:  

- информация относно семейния и социален статус на ученика, условията, при които живее 

и се развива; 

-възможностите на ученика за справяне с учебно съдържание и неговото пренасяне във 

времето, резултат на генетичния преход в поколенията; 

- анализ на социалните умения за справяне със житейски ситуации; 

 - събиране на информация за допуснати неуважителни отсъствия, справки за спиране на 

семейните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал.1 от ЗСПД; 

 -отглеждане на децата в рискова семейна среда с отсъстващи родители и влияние на 

останалите членове на семейството;  

- идентифициране на учениците като деца с неглижирани от семейството образователни и 

културни потребности; 



 5.Миналия опит на ученика в извънкласни дейности;  

- характеристика и разговори с учителите и близките на учениците; 

 6. Съответствието между потребностите и желанията на ученика и възможностите на 

училището.  

-разчет на наличните училищни и професионални ресурси за удовлетворяване на 

потребностите и интересите на учениците;  

-налична материално-техническа база; 

 -съответствие на спецификата на дейността с условията за извършването й. 

 7. Критериите, по които се определят учениците с обучителни затруднения за целите на 

проекта, са: повтаряне на класа; ниски образователни резултати и слаби оценки; социални 

фактори; преустановено изплащане на месечни помощи за дете; слаби резултати от 

външното оценяване; допуснати над 10 неуважителни отсъствия; други причини - временни 

неуспехи по определен учебен предмет; ученици, които по здравословни причини са 

отсъствали продължително време от училище; други фактори по преценка на училището, 

оказващи влияние върху успеха и мотивацията на учениците.  

 

VI.Взаимодействие с други институции. 

 

Семейство;  Ученически съвет; Педагогически съвет; Отдел „Закрила на детето“; 

Представители на общинска администрация. 

 

 VII. Настоящия училищен механизъм е отворена система и се актуализира в 

началото на всяка учебна година. 

 

VIII. Обобщените резултати от прилагането на училищния механизъм да послужат за 

идентифициране на интересите на учениците през следващите учебни години. 

 

IX. Информационна система 

 

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна 

система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по 

интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/. 

 

 

 

Настоящият училищен механизъм за индентифициране на извънкласните дейности е 

 

приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 15 /13.09.2022  г.  

Заповед № РД 31-31-/15.09.2022Г. 

 

Документът е изготвен от комисия назначена със Заповед № РД 782-782 / 22.08.2022г.: 

 

1. Нелина Маринова Маркова    ………………. 

2. Здравка Минчева Михнева     ………………. 

3. Дойчин Иванов Дойнов           ………………. 
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