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УТВЪРЖДАВАМ:  
ГАЛИН ГАНЧЕВ  
Директор на  
СОУ „Васил Левски“  
Русе   

 
Тригодишна програма за развитието на извънкласните и  извънучилищните дейности 

в СОУ „Васил Левски“ – Русе 
(учебна 2012/2013 година) 

 
В СОУ „В. Левски“ – Русе се обучават 1765 ученици от І до ХІІ клас. Проучванията показват, че 
295 от тях са ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа. Според данните за 
предходната 2011/2012 учебна година: 

- Общият брой на учениците с над 10 неизвинени отсъствия е 62. 
- Общият брой на учениците с над 100 извинени отсъствия е 99. 
- Общият брой ученици с наказания по чл. 139, ал. 1, т. т. 1, 2, 3 и 5 от ППЗНП , в т.ч. и за 

агресивно поведение е 134. 
- Общият брой на учениците със слаби срочни и годишни оценки и останали на 

поправителни изпити е 62. 
 
Общата цел на училището е да се осмисли свободното време на тези ученици, включително и 
на учениците с  риск от отпадане, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности, 
предвидени в проект Успех по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. За постигане на тази цел, през настоящата 
2012/2013 година обхванахме 656 ученици, от които 78 в риск, обособени в 51 групи. 
 
Основни дейности: 
Дейност 1: Подбор на ученици за включване в проекта и подготовка на проектните дейности. 
Дейност 2: Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците по 
природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния 
начин на живот, както и по други ключови компетентности. 
 Дейност 3:  Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на 
ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на 
природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния 
начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската 
референтна рамка.  
 Дейност 4:  Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или 
насилие, основани на  добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности,  
развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни 
явления в училището.  
Дейност 5: Вътрешен мониторинг, текущо  администриране, наблюдение и контрол на 
реализиране на дейностите (от РИО и ЕУП). 
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Реализирането на основните дейности ще бъде изцяло съобразено с хоризонталните 
принципи, заложени в ОП „Развитие на човешките ресурси“, а именно: 
• Равенство между половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, 
етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация; 
• Иновации и прилагане на политики  – разработване на нови подходи и споделяне на добри 
практики при изпълнението на дейностите; 
• Партньорство - включване и овластяване на всички заинтересовани страни в проекта; 
• Добро управление на програми и проекти; 
• Устойчиво развитие. 
При изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат прилагани всички посочени принципи, а 
степента на тяхното изпълнение ще бъде отчитана чрез системите за мониторинг и оценка. 
 
Очаквани резултати:  
1. Чрез извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивация на учениците 
за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. 
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. 
3. Да се осмисли свободното им време, като се насочат към предпочитана от тях личностна 
изява. 
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят 
на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия). 
 
График на проектните дейности: 

1. Подаване на заявления от учениците и съгласие на родителите за участие в ИИД – 21.09. 
2. Определяне на ръководителите и тематичните разпределения за ИИД – 24.09. 
3. Ръководителите въвеждат в електронната система данните за групите – Приложение 2 

и 2а, отпечатват ги и ги представят на директора за утвърждаване – 25.09. 
4. Представяне на документите за утвърждаване в РИО – 27.09. 
5. Начало на дейностите – очакван срок – 15.10. 

 
 
 

 

 

* Настоящата програма се отнася за периода от 15.10.2012 година – 30.08.2013 година. Приета 
е на ПС с Протокол № 1/12.09.2012 година и е утвърдена със Заповед № 008/19.09.2012 година 
на директора на училището.  


