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СПИСЪК 

на предлаганите от ОУ „Христо Ботев“ с. Ръжево Конаре, общ. 

Калояново, обл. Пловдив дейности 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“  

през учебната 2016/2017 година 

1. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по 
български език и литература 

Описание: Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат 
трудности при усвояване на българският език. 
Изисквания: За ученици, за които българският езИК не е майчин. 
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой 
занимания: 80 на Година 
Продължителност:  от 01.11.2016 г., до 31.5.2017 г. 
Брой ученици в група: 6, Категория: Български език и литература, Тип: 
Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Ръководител: Лидия 
Василева 

2. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по 
български език и литература 

Описание: Повишаване на успеваемостта на учениците по български език и 
литература. 
Изисквания: За ученици, за които българският език не е майчин. 
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 2 до 2 клас, Брой 
занимания: 80 на Година 
Продължителност: от  01.11.2016 г., до 5.6.2017 г. 
Брой ученици в група: 9, Категория: Български език и литература, Тип: 
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Дейност за преодоляване на обучителни затруднения,  Ръководител: Силвия 
Тодорова 

3. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по 
математика 

Описание: Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат 
трудности при усвояване на математиката. 
Изисквания: За ученици с незадоволителни резултати по математика, както 
и за такива, за които българският език не е майчин. 
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 6 до 7 клас, Брой 
занимания: 80 на Година 
Продължителност: от 01.11.2016 г., до 30.6.2017 г. 
Брой ученици в група: 10, Категория: Математика, Тип: Дейност за 
преодоляване на обучителни затруднения,  Ръководител: Лилия Мицева  

4. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по 
математика 

Описание: Допълнителни занимания по математика за ученици с 
обучителни затруднения. Да се подпомогне успеваемостта на учениците, 
които срещат трудности при усвояване на учебния материал по математика. 
Постигане на положителни промени при учениците и овладяване на трайни 
знания, умения и компетенции. 
Изисквания: За ученици с трайно ниски резултати по математика. 
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 6 клас, Брой 
занимания: 80 на Година 
Продължителност:  от 3.11.2016 г., до 31.5.2017 г. 
Брой ученици в група: 10, Категория: Математика, Тип: Дейност за 
преодоляване на обучителни затруднения,  Рък8оводител : Лилия Мицева 

5. Футболът - страст за малки и големи 

Описание: Занимания с ученици, които проявяват интерес към футбола. 
Изучаване на основни правила на играта и възпитаване в дух на 
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колективизъм.  
Изисквания: За ученици с изявени интереси към спорта. 
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 4 до 8 клас, Брой 
занимания: 72 на Година 
Продължителност:  от 01.11.2016 г., до 15.6.2017 г. 
Брой ученици в група: 14, Категория: Колективни спортове, Тип: Дейност 
по интереси,  Ръководител: Иван Гълъбов 

6. Млад актьор 

Описание: За ученици с изявени артистични наклонности. 
Изисквания: Не 
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 2 до 7 клас, Брой 
занимания: 72 на Година 
Продължителност:  от 01.11.2016 г., до 30.6.2017 г. 
Брой ученици в група: 12, Категория: Сценични и танцови изкуства, Тип: 
Дейност по интереси, Ръководител: Стефка Вичева 

7. Майсторете ръчички за радост на всички 

Описание: Развитие на творческите способности на учениците, създаване на 
изделия за включване в изложби и базари. 
Изисквания: Осигуреност с инструменти и материали. 
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 5 клас, Брой 
занимания: 72 на Година 
Продължителност:  от 1.11.2016 г., до 31.5.2017 г. 
Брой ученици в група: 14, Категория: Приложни изкуства, Тип: Дейност по 
интереси,  Ръководител: Мария Минкова 

8. Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по 
история и цивилизация 

Описание: За ученици с незадоволителни резултати по история и 
цивилизация. 
Изисквания:  
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Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой 
занимания: 70 на  
Продължителност: от 01.11.2016 г., до 30.6.2017 г. 
Брой ученици в група: 5, Категория: История и цивилизации, Тип: Дейност 
за преодоляване на обучителни затруднения,  Ръководител:Силвия 
Чобанова 

9. Вокална група 

Описание: Допълнителни занимания с ученици, проявяващи интерес към 
музикалното изкуство. Развиване на творческите способности на учениците 
и изяви в общински, областни и национални конкурси и фестивали. 
Изисквания: Няма 
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 1 до 7 клас, Брой 
занимания: 72 на Година 
Продължителност:  от 16.6.2017 г., до 23.7.2017 г. 
Брой ученици в група: 11, Категория: Сценични и танцови изкуства, Тип: 
Дейност по интереси, Ръководител: Калоян Георгиев 

10. Лятна академия 

Описание: Изработване на продукти от природни и отпадъчни материали. 
Осмисляне на свободното време на учениците от начален етап през лятната 
ваканция. Участие в изложби. 
Изисквания: Няма 
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 2 до 4 клас, Брой 
занимания: 72 на Година 
Продължителност:  от 06.06.2017 г., до 07.07.2017 г. 
Брой ученици в група: 10, Категория: Приложни изкуства, Тип: Дейност по 
интереси,  Ръководител: Силвия Тодорова 

 


