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             ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 
„КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА”, ГР. КЪРДЖАЛИ 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

ТАНЯ ТЮРКЕДЖИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 
УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ  

ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА 
ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ  
ОТ ПГЕЕ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ – ГР. КЪРДЖАЛИ 

ЗА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА 

1. Училищният механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и на 

обучителните затруднения на учениците се разработва за една учебна година. 

2. Учениците с обучителни затруднения се определят по преценка на класните 

ръководители и учителите, ако са налице един или повече от следните критерии: 

- повтаряне на класа; 

- незадоволителни резултати от текущи оценявания; 

- слаби резултати от външно оценяване; 

- преустановено изплащане на месечни помощи за дете; 

- допуснати над 10 неизвинени отсъствия; 

- социални фактори; 

- продължително отсъствие от учебни занятия по здравословни причини. 

3. При подбора на учениците с обучителни затруднения се отчитат спецификите, 

свързани с:  

- индивидуалното развитие на ученика, неговите силни страни и/или обучителни 

затруднения; 

-  социалната и семейната среда на ученика; 

-  миналия опит на ученика в извънкласни дейности; 

- съответствието между потребностите и желанията на ученика и възможностите на 

училището. 
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4. За идентифициране на обучителните затруднения на учениците се провеждат  

индивидуални разговори с ученици, учители, класни ръководители и родители/ настойници и 

анкетни проучвания. 

5. Учителите по съответните предмети представят писмено становище относно 

пропуските в усвояване на учебния материал от ученика/ учениците и необходимите мерки за 

отстраняването им. 

6. Потребностите на учениците за включването им в дейности за преодоляване на 

обучителни затруднения се идентифицират с проучване чрез индивидуална образователна карта 

по образец. 

7. Обобщаване до 06.10.2016 г. на проучванията на потребностите на учениците за 

преодоляване на обучителните затруднения. 

8. Обобщените резултати от анкетните проучвания за необходимите дейности за 

преодоляване на обучителни затруднения се въвеждат в електронната платформа в срок до 12 

октомври. 

9. Желанията на учениците за участие в занимания по интереси се идентифицират с 

анкетно проучване чрез анкетна карта по образец. 

10.Извънкласните дейности по интереси трябва да отговарят на интересите, 

способностите и възрастовата специфика на учениците в следните тематични области: наука, 

техника и технологии; здравно образование и здравословен начин на живот; гражданско 

образование; предприемачество; програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно 

мислене, изкуства и култура, спорт.  

11.Обобщаване в срок до 06.10.2016 г. на анкетните проучвания за желанията на 

учениците за участие в дейности по интереси. 

12.Обобщената информация за желанията на учениците се въвежда в електронната 

платформа в срок до 12 октомври. 

13. За включване в групите по интереси учениците подават заявление и декларация за 

информирано съгласие по образец до 19.10.2016 г. 

14. Учителите и служителите в училище писмено заявяват желанията си за участие в 

проекта чрез заявление по образец до 10.10.2016 г. 
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15. Предлаганите извънкласни дейности да съответстват на тематичните области и 

направления по проекта. 

16. Извънкласните дейности, които училището може да предложи, се регистрират в 

електронната платформа от директора в срок до 12 октомври въз основа на заявените желания 

на педагогическите и непедагогическите специалисти в училището за участие в дейности по 

проекта. 

17. Критерии за избор на ръководители на извънкласните дейности: 

- заявено желание от учител, служител в училището, физическо или юридическо  лице 

извън училище; 

- съответствие на предлаганата/търсената дейност с професионалната квалификация или 

компетентности в съответната област. 

Училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и на обучителните 

затруднения на учениците при ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ е приет на заседание на съвета 

от 29.09.2016 година. 

 

Председател: 
              /Ив. Ангелова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


