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ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ  

В ОБЩИНСКО СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР”, ГР. СИЛИСТРА 

2011г. – 2014 г. 

(актуализирана, Протокол №1/24.09.2012 г. от заседанието на педагогическия съвет ) 

  
 

 

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА 

  
 

„Да направим училището привлекателно за младите хора”, за тези млади хора  

на XXI в., живеещи в света на Facebook и on–line комуникациите, задача трудна, 

понякога изглеждаща невъзможна, възпрепятствана от какви ли не причини. 

Организирането на извънкласни форми на обучение по проект „Успех” на МОМН, 

бюджетна линия: BG 051PO001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за 

младите хора” от ОП РЧР избрани по желание от учениците, в които те ще развият 

творческите си способности и таланти, ще създаде възможността да направим тази 

задача постижима. Изборът на тематични направления и сформирането на групите 

се организират на свободен принцип чрез анкетно проучване, основавайки се на 

доброволческия принцип. Ангажирането по естествен начин на въображението, 

способностите и интересите на децата несъмнено съдейства за тяхното 

интелектуално, физическо и личностно развитие. Извънкласните и извънучилищни 

дейности ще създадат възможността да се създаде една неформална среда на 

общуване с учениците,  в която те срещат  разбиране и подкрепа и това може да 

бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в 

училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции. За учебната 2012/2013 г. 

http://www.referati.org/izvynklasni-formi-na-obuchenie/60406/ref
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от 188 ученици в ОСУ „Дръстър”, участие ще вземат 134 ученици от V до XII клас 

в 12 форми по 8 области на извънкласни дейности.  

През годините на работа по проект „Успех” приоритетно ще се включват 

ученици със завишен брой отсъствия, нередовно посещаващи учебни занятия с 

ниска мотивация за учебен процес, без родители или живеещи в институции, с 

емоционални и поведенчески проблеми и деца със специални образователни 

потребности. През тригодишният период при определяне на формите за 

извънкласна дейност ще се търси многообразието и обновяване на формите, но е 

възможна и приемственост при някои форми, в съответствие с интересите и 

нагласите на учениците за участие.  

 
 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД  
 

2.1. Да се превърнат учениците от „пасивни” в „активни” участници в 

образователно–възпитателния процес; 

2.2. Да се осмисли свободното време на учениците, давайки им възможност да 

развият своите способности и последваща личността изява чрез участие в 

извънкласните форми; 

2.3. Да се намали риска от преждевременно отпадане на ученици от училище и 

попадането на децата в риск в среди свързани с насилие, употреба на наркотици,  

детска престъпност и др.  

 

3. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ТРИГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА  
 

 

№ Дейност Период 

01.09.2012 г.– 

30.08.2013 г.  

01.09.2013 г.– 

30.08.2014 г.  

1 Информиране на училищната 

общност за включване в проект 

„Успех”  на МОМН.  

м. 09. 2012 г. м. 09. 2013 г. 

2 Анкетно проучване сред 

учениците за интересите и 

нагласите за участие във форми 

по посочените в проекта области 

на извънкласни дейности.  

 

м.09.2012 г.  м.09.2013 г. 
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3 Сформиране на групите за 

извънкласни и извънучилищни 

дейности, с приоритетно 

включване на деца в риск.  

м.09.2012 г.  м.09.2013 г. 

4 Подготовка за стартиране на 

работа на сформираните групи.  

м.09-м.10.2012 г.  м.09.2013 г. 

5 Провеждане на заниманията по 

извънкласните форми.  

15.10.2012г.- 

30.06.2013 г.  

01.10.2013г.- 

15.06.2014 г.  

6 Осигуряване на информираност 

и публичност за работата по 

проекта: изготвяне на  

информационно табло, в 

училищния сайт и местните 

медии.  

м.09.2012 г. и при 

всяка публична 

изява на формите  

м. 09.2013 г. и при 

всяка публична изява 

на формите  

 
 

3. ФОРМИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА   

01.09.2012 г. – 30.08.2013 г.  

Област на ИКД № Форма на ИКД Обхват 

/клас/ 

Ръководител 

 

Природоматематически 

науки  

1 клуб „Занимателна 

математика”  

VII Надка Тетрадова  

Хуманитарни науки  2 студио „Традиции и 

изкуство” 

V-XII Кина Маринова 

3 клуб “Бележити дати, 

празници, традиции и 

обичаи” 

V-IX Диана Йорданова  

Здравно образование  4 клуб „Европейска 

кулинария”  

VI-X Евелина Касабова  

Здравословен начин на 

живот  

5 секция „Гребане”   IX-XII Любомир 

Николов  

 6 секция „Скаути”   V-VIII Мирослав 

Върбанов  
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Комуникативни умения 

на роден език  

7 Театрално студио  V-XI  Гълъбина 

Великова  

8 клуб „Млад творец”   XI Дорина Пейчева  

Предприемачество  9 секция „Футболно 

правилознание”  

VI-IX  Иван Занов  

10 студио „Цветята и 

ние” 

V-VIII Калинка Ташева  

Културни  11 група за народни 

песни и танци  

V,VI, 

VII, X 

Габриела 

Йорданова 

Дигитални 

компетентности  

12 студио „Реклама и 

фотография” 

V-XI Лиляна Недева  

 

 

4. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

 

 

 

Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет с  Решение №3, 

Протокол №6/20.12.2011 г.  

Актуализирана на заседание на Педагогическия съвет, Протокол 

№1/24.09.2012 г.  

Количествени показатели  Качествени показатели  

 

 Брой включени ученици; 

 Брой ученици, редовно 

посещаващи училище; 

 Намаляване на броя на 

преждевременно отпадащите  от 

образователната система; 

 Намаляване на броя на 

наказаните ученици и 

безпричинните отсъствия от 

учебни занятия. 

 Позитивно отношение към 

образователно–възпитателния 

процес; 

 Повишаване на нивото на 

компетентност на учениците. 
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