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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, финансиран 

от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Приложение № 1 към Протокол № 3  от 02.10.2017г. на Съвета „Твоят час” 

 

Приложение към Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности в ПГСС”В.Левски”гр. 

Първомай,утвърден със Заповед № РД-06-32 от 18.09.2017г. 

 

Списък на  

Групите по дейности,ръководителите на групите и броя на учениците в групите  

по проект „Твоят час”,съгласно целевите стойности за изпълнение на училищната програма 

 на ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай 

2017г.-2018г. 

№ 

по 

ред 

Вид и Наименование на дейносттта Определен 

ръководител 

Брой ученици в 

групата,съгласно 

заявените желания 

по Приложение № 

2 

Начало на 

занятията 

І.Дейности за преодоляване на обучетелни трудности 

1. Математика плюс Ширин Неджиб 10 07.11.2017г. 

2. Математиката и аз Здравка Манолова 10 06.11.2017г. 

3. Български език и литература Дора Караманова 10 08.11.2017г. 

4. Клуб "Мисия Аз" Радосвета Казакова 10 08.11.2017г. 

5. Информационни технологии Мая Калинова 10 07.11.2017г. 

6. Професия Агроеколог Дияна Сулева 10 06.11.2017г. 

7. Химия и География –нови меридиани и 

неоткрити уравнения-І група. 

Донка Иванова 7 06.11.2017г. 

8. Химия и География –нови меридиани и 

неоткрити уравнения-ІІ група. 

Донка Иванова 6 06.11.2017г. 

ОБЩО ЗА т.І: 7 73  

(седемдесет и три) 

 

ІІ.Дейности по интереси 

№ 

по 

ред 

Вид и Наименование на дейносттта Определен 

ръководител 

Брой ученици в 

групата,съгласно 

заявените желания 

по Приложение № 

2 

Начало на 

занятията 

1. Клуб„Спортен свят”2 Найден Йорданов 20 08.11.2017г. 

2. Клуб”Генезис” Николина Атанасова 15 09.11.2017г. 

3. Клуб”Икономист” Мария Петкова 18 07.11.2017г. 

4. Клуб”В света на техниката” Антоанета Чешмеджиева 15 06.11.2017г. 

5. Български език и литература – Как да 

бъдем креативни в необятният Свят на 

езика. 

Жанета Стоянова 21 07.11.2017г. 

6. Клуб”Майсторилница” Мария Банялиева 20 09.11.2017г. 

7. Клуб„Спортен свят” Павлина Иванова 16 07.11.2017г. 

ОБЩО За т.ІІ.: 7 125  

ВСИЧКО ОБЩО:  14 бр.ръководители 198 бр. ученика Ноември 

2017 -Юли 

2018 
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С цел изпълнение на дейностите по проекта,както и  съгласно чл.41, ал.4   от Инструкцията за изпълнение 

на дейностите 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,както и с удовлетворяване на желанията и интересите на учениците 

членовете на училищният съвет по обществен мониторинг по проект „Твоят час” ,приема,че при изявено 

желание от ученици в училището за допълнително включване в действаща група ще им бъде дадена тази 

възможност. 

 

Директор:Росица Генова: Гергана Петрова –председател на Съвет за 

мониторинг по проект ”Твоят час” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


