Извънкласни занимания по интереси през учебната 2020/2021 година
През учебната 2020/2021 г. ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ ще продължи да работи по
изпълнението на Училищна програма за развитие на дейностите по интереси,
разработена въз основа на Постановление № 289 от 12.12.2018 г. за изменение и
допълнение на нормативни актове на МС – Наредбата за приобщаващо образование и
Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование. Нейната цел е създаване на условия за полезно ангажиране и
осмисляне на свободното време, развитие и мотивиране на интереса в областта на
STEM и технологиите, превенция на съвременните проблеми, пълноценна социална
интеграция, професионална ориентация и възможности за качествено образование и
интелектуално и физическо развитие на всеки ученик, посредством дейности по
интереси; осигуряване на по-привлекателна училищна среда.
Предлаганите разнообразни извънкласни дейности по интереси допринасят за:
 развитие на допълнителни знания, умения и компетенции, с цел инвестиция за
личностна, житейска и професионална реализация.
 подкрепа за развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на
дигиталната креативност, технологиите и подпомагане на професионалното
ориентиране на учениците.
 развитие и интегриране на ключовите компетентности, възпитанието в ценности,
патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
 повишаване на мотивацията на учениците за участие в УВП чрез разнообразни
дейности по интереси, интерактивни методи, неформално общуване и активна
технологична комуникация.
 формиране на нагласи и умения за здравословен начин на живот; на обществено
приемливи модели на поведение; на граждански и социални умения и компетенции.
 подобряване на уменията за комуникация, толерантност, гражданска позиция и
активност, екипност и ограничаване на броя на учениците с деструктивно
поведение, както и на училищния тормоз.
 създаване на условия за личностна изява и стимулиране и развитие на интереси чрез
различни форми на дейности по интереси.
Приложения:
Приложение 1: Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането
на извънкласните занимания по интереси в условията на продължаваща
епидемиологична обстановка
Приложение 2: Декларация за спазване на противоепидемични мерки

Приложение 1

ИНСТРУКТАЖ
на учениците във връзка с организирането и провеждането на извънкласните занимания
по интереси в условията на продължаваща епидемиологична обстановка

Спазване на общите здравни мерки.

1.

2.
Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
Носенето на маска или шлем е задължително:


В общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека,
столова (освен при хранене)- за всички ученици;
 Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила
общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между
паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от
министъра на здравеопазването.








Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.
Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не
са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.
Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата.
Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с
дезинфектант за ръце.
Защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на
предната част.
След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с
дезинфектант за ръце.
Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне.
Защитната маска се сменя с нова веднага, щом се навлажни.

3.
Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си по време
на междучасията и организирания отдих.
4.

Да не споделят общи предмети или храна.

5.
При евентуално неразположение
да уведомят своевременно учител,
медицинското лице или родител (ако неразположението е усетено в домашна среда)
Стриктно спазване на лична хигиена.
 Старателно измиване на ръцете:
– когато са видимо замърсени;
– след кихане или кашляне;
– преди, по време и след приготвяне на храна;
6.

– преди хранене;
– след ползване на тоалетна;
– след досег с животни;
– при непосредствена грижа за болен
Ръцете се мият 20 секунди със сапун.


При невъзможност за измиване се използва дезинфектант за ръце с
вирусоцидно или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце,
като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на
пръстите, гърба на дланите.
Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на
кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Долуподписаният/та.................................................................................................................,
родител/настойник/лице, което полага грижи за детето на ...................................................
..........................................................................., ученик/чка в ...............................клас на
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас декларирам:
1.
Съгласен/съгласна съм детето ми да участва в организираните от ПГТ занимания
по интереси в една група с ученици от класа и/или други класове в училището през
учебната 2020/2021 година.
2.
Запознат/а съм с инструктажа за организирането и провеждането на
извънкласните занимания по интереси в условията на продължаваща епидемиологична
обстановка и декларирам, че синът/дъщеря ми ще спазват всички задължителни
противоепидемични мерки.
3.
Задължавам се в случай на грипоподобна симптоматика да информирам
медицинското лице в училището.
Дата:..................................
Подпис:...............................

