
Средно училище „Николай Катранов” 
Свищов, ул.“Христаки Павлович” № 8, тел./факс: 0631/6 08 65 

e-mail: sounkatranov@gmail.com; web site: www.katranov.com 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

         

        

УТВЪРЖДАВАМ:……………/п/………………. 

        /Директор – Генади Русев Иванов/ 

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ, ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ И ПРОЕКТНИ 

ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ, 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

І. ОБОСНОВКА. 

Настоящата програма е изготвена във връзка с изпълнение на Заповед № РД09-3472/ 

27.11.2020 г., министъра на образованието и науката, с която се променя краят на втория 

учебен срок за учениците, както следва:  

  Една учебна седмица за учениците в I – III клас за проектни и/или творчески дейности 

и две седмици (до 23 юни 2021 г.), в които дните ще са неучебни и ще се използват за 

компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в 

електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното 

училище; 

  Две седмици за учениците в IV-VI клас (до 30 юни 2021 г.), в които дните са неучебни, 

а ще се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в 

т.ч. и от разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по 

решение на съответното училище. 

Програмата е изготвена след проведено анкетно проучване с родителите и учениците, 

обсъдена е и приета от Педагогическия съвет при СУ „Николай Катранов“ с Решение №1, 

Протокол №8 от 26.05.2021 година и утвърдена със Заповед № 1139/27.05.2021 година на 

директора на училището. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:  

Дейностите, планирани в рамките на тази програма имат целят да подпомогнат 

учениците да затвърдят изучавания през годината учебен материал, особено през времето на 
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обучение от разстояние в електронна среда; да ангажират учениците с творчески и спортни 

дейности; с дейности, свързани с проучване на родния край; да формират у тях основни 

житейски умения за общуване и работа в екип; умения, осигуряващи предприемчивост, и 

развиващи икономическа, здравна, естетическа и екологична култура. 

 

ІІІ. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Заниманията по интереси и проектните дейности НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за 

учениците и в тях те участват след заявено пред класния ръководител съгласие от страна на 

родител. 

Дейностите се провеждат под ръководството на учител/и в класните стаи в училище, 

в двора на училището, планирани са разходки в рамките на града, посещения на културно-

исторически забележителности, библиотеки. 

Часови диапазон за провеждане на дейностите от 08:30 до 12:30 часа. 

Забележка: за посочения период няма да има организрано обедно хранене за 

учениците, но в училищния стол могат да бъдат правени индивидуални заявки от родители 

и ученици; организираният транспорт за учениците /училищните автобуси/ се движи 

съгласно графика редовните учебни занятия. 

IV. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ. 

- за учениците от I до III клас – за периода от 1 до 23 юни: 

 

Часове Дейност  

08:30 – 09-30 часа Занимателни задачи в класната 

стая/Консултации по предмети 

09:30 – 12:30 часа Занимания на открито: спортни 

игри, проектни дейности, разходки в 

рамките на града и посещения на 

обекти. 

 

 

- за учениците от IV до VI клас – за периода от 16 до 30 юни: 

 

Часове Дейност 

08:30 – 09-30 часа Занимателни задачи в класната 

стая/Консултации по предмети 

09:30 – 12:30 часа Занимания на открито: спортни 

игри, проектни дейности, разходки в 

рамките на града и ппосещения на 

обекти. 

 



IV. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАВЪРШЕН I – III КЛАС / НАЧАЛЕН ЕТАП. 

Съгласно т.3 и т.4 от Приложение №4 към чл. 31 от Наредба №8/2016 за информацията 

и документите за системата на предучилищното и училищното образование, срокът за 

издаване на удостоверенията е до 7 дни от края на втория учебен срок.  

Със Заповед № РД09-3472/ 27.11.2020 г., министърът на образованието и науката 

променя датите за края на втория учебен срок за I - III клас – до 23 юни 2021година, а за IV 

клас – до 30 юни 2021 година. 

Съгласно цитираната Наредба №8/2016 удостоверенията за завършен клас от начален 

етап следва да се издават в периода от 24 до 30 юни 2021 година, а удостоверенията за 

завършен начален етап – от 1 до 7 юли 2021 година. 

Класните ръководители информират родителите и учениците за точната дата и реда, 

по който ще бъдат връчени свидетелствата за завършен клас или етап. 

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Класните ръководители, подпомогнати от учителите в ЦДО групите, изготвят и 

представят на заместник-директора по учебната дейност писмена информация за дейностите 

по дни и часове в паралелките, както и броя на учениците, които ще ги посещават. 

Подадените справки се съхраняват като приложения към настоящата програма. 

 

  

Изготвил: Христина Борисова, ЗДУД 

 

Дата: 26.05.2021 г. 

гр. Свищов 


