УЧИЛИЩ
ЩЕН МЕХ
ХАНИЗЪМ
М
ЗА ИД
ДЕНТИФИ
ИЦИРАНЕ
Е НА ИЗВЪ
ЪНКЛАСН
НИ ДЕЙНО
ОСТИ
1. У
Училищнияят механизъ
ъм се разрааботва съвм
местно със Съвета „Т
Твоя час”.
2. У
Училищнияят механиззъм за идеентифицираане на извънкласни ддейности (наричан
(
н
на
ккратко „уч
чилищен механизъм
м”) се раазработва за опредделяне на конкретн
ни
и
извънкласн
ни дейности
и, брой и съъстав на гр
рупите в СУ
У „Иван В
Вазов”, кактто и технитте
рръководитеели.
3. М
Механизмъ
ът за иденттифициранне на извъ
ънкласни дейности съъдържа мееханизми за
з
и
идентифици
иране на:
3.1.Обуч
чителни заатруднения ;
3.2.Интеереси на уч
чениците;
4. У
Училищнияят механизъ
ъм се разрааботва за всяка учебн
на година и включва:
4.1.Проввеждане наа анкетни проучвани
ия за иденттифициранне на интер
ресите и на
н
обуч
чителните затруднени
з
ия на учени
иците;
4.2.Проввеждане наа индивидууални и гр
рупови разговори, бееседи и др.. с ученици
и,
учиттели и роди
ители;
4.3.Разрработване на
н критериии за избор на
н ръковод
дители на иизвънкласни дейности
и;
4.4.Изгоотвяне на списък с изввънкласни дейности;
5. П
При проуч
чване на възможноостите и желанията на ученниците за участие в
и
извънкласн
ни дейностти по интеереси и дейности
д
за преодолляване на обучителн
ни
ззатруднени
ия се отчитаат специфииките, свързани с:
5.1.Инди
ивидуално развитие нна ученикаа, неговите силни стррани и/или обучителн
ни
затрууднения;
5.2.Соци
иална и сем
мейна средда на ученика;
5.3.Мин
налия опит на ученикаа в извънкл
ласни дейности;
5.4.Съоттветствие между
м
потрребноститее и желанията на ученника и възможноститте
на уч
чилището;
6. Ж
Желанията на учениц
ците за учаастието в занимания
з
по интересси се иден
нтифицира с
аанкетно прроучване чрез
ч
анкеттна карта (Приложен
ние № 4) от Инстр
рукцията за
з
и
изпълнениее на дейн
ностите поо проект BG05M2O
OP001-2.0004-0004 „Р
Развитие на
н
сспособносттите на учеениците и повишаван
не мотивац
цията им заа учене чрез дейностти
рразвиващи специфичн
ни знания, уумения и компетентн
к
ности (Твояят час).
6.1. Обообщената информацция за жееланията на ученииците се въвежда в
елекктронната платформа
п
до 25.09.20
017 год. за учебната 22017/2018 год.
г
7. П
Потребносттите на уч
чениците, зза включването им в дейностии за преод
доляване на
н
ообучителни
и затруднеения се идентифиц
цират с проучване чрез ин
ндивидуалн
на
ообразователлна карта (Приложениие № 5), рааздел А и Б от Инструукцията.
7.1. Дирректорът на
н СУ „И
Иван Вазо
ов” органи
изира анкеетно проу
учване чреез
попъ
ълване на раздел
р
А и Б от инд
дивидуалнаата образоввателна кар
рта за всекки
учен
ник.
7.2. Кри
итериите, по
п които ссе определ
лят учениците с обуччителни тр
рудности за
з
цели
ите на проеекта са:
7.2.1. Повтаряне
П
на
н класа;
7.2.2. Ниски
Н
обраазователни резултати и слаби оц
ценки;
7.2.3. Социални
С
фактори;
ф
7.2.4. Преустанов
П
вено изплащ
щане на меесечни помощи за детте;
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7.2.5. С
Слаби резул
лтати от въъншното оц
ценяване;
7.2.6. Допуснати
Д
над 10 неиизвинени оттсъствия;
7.2.7. Други
Д
прич
чини, оказзващи възд
действие върху
в
успееха и моти
ивацията на
н
у
учениците.
8. О
Обобщенитте резултаати от аннкетното проучване
п
за необхоодимите дейности
д
з
за
п
преодоляваане на обуч
чителни заатрудненияя се въвежд
дат в електр
тронната пл
латформа до
д
225.09.2017 год. за учеебната 20177/2018 год..
9. К
Критерии за
з избор наа ръководиттел за извъ
ънкласни деейности.
9.1. Проф
фесионален
н опит и/иили педаго
огическа правоспосо
п
обност, рел
левантна на
н
конккретна извъ
ънкласна ддейност, за която канд
дидатства;
9.2. Лицеето се пол
лзва с добрра репутац
ция и не извършва
и
ддейности, съдържащ
щи
идеоологични и/или реелигиозни доктрини,, верски убеждени
ия, духовн
ни
пракктики и/или
и нетолераантност;
9.3. Не са
с съдени за умишл ено престъ
ъпление отт общ харрактер, неззависимо от
о
реаб
билитациятта;
9.4. Не саа лишавани
и от правоо да упраж
жняват проф
фесия, реллевантна наа дейността,
коятто предлагаат;
9.5. Не сттрадат от заболявани
з
ия и отклон
нения, които могат дда застрашаат живота и
здраавето на уч
чениците;
10. С
След обсъж
ждане на членовете нна Съвета „Твоят
„
час” председаателят на съвета правви
п
предложен
ние до диреектора на уучилището
о за извънк
класни дейнности и ръ
ъководителли
н
на групи, които моггат да се оорганизираат за учебн
ната годинна. Предло
ожението се
с
п
прави чрез електронн
на платформ
ма.
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