ВАЖНО!!!
ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с изпълнение на проекта „Твоят час“ - 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, училището ще предложи следните групи за извънкласни дейности:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

„Учи, забавлявай се и общувай свободно“ - разучаване на песни и стихотворения на английски език, драматизации и
др., ръководител – Л.Булева, начален учител в 38 ОУ – понеделник и сряда, занимания два пъти седмично, от 17.30ч.
„Клуб „Приятели на българския младежки червен кръст“ – оказване на първа долекарска помощ, умения за
реакции при природни бедствия – ръководител –Д.Колева, учител по биология в 38 ОУ, занимания вторник и
четвъртък от 12.00 до 13.00ч.
„Забавни занимания за фината моторика“ – творчески занимания за фината моторика на ръцете /апликации, оригами
и др/ - ръководител Р.Ананиева, ресурсен учител в 38 ОУ – занимания всеки четвъртък от 16 до 17ч., включва и „Лятно
забавление“ по 3 до 4 часа дневно от 1 до 15.06.2017г.
„Цветове и форми“ – занимания по изобразително изкуство / живопис и графика/ – ръководител от учебен център
„Тара“, занимания всяка сряда от 16.30 до 18.00.
„Артрелакс – интереси“ – занимания по приложни изкуства / текстил, керамика, декупаж/ - ръководител от учебен
център „Тара“, занимания всяка сряда от 18.30 до 20.00ч
„Театрално студио“ – занимания по актьорско майсторство – ръководител от център “Академика БГ“, занимания два
пъти седмично –понеделник и сряда /възможно и други дни/ от 17.30 до 18.30ч
„Клуб „Екология“ – опазване на природата, мултимедийни уроци и др. - ръководител от център “Академика БГ“,
занимания –понеделник и сряда /възможно и други дни/ от 17.30 до 18.30ч.

8.

„Таекуондо“ – тренировки по таекуондо – ръководител от Българска федерация по таекуондо, занимания – понеделник
и четвъртък /възможно и други дни/ от 18.30 до 19.30ч.

Всички занимания се провеждат след часовете, в сградата на училището и са безплатни за учениците - разходите
по тяхното осъществяване се поемат от проект „Твоят час“.
 Дейностите посочени в т. 2 до 5 са с фиксирани дни и часове.
 За дейност 4 и 5 е възможна размяна на часовете –„Артрелакс“ от 16.30 и „Цветове и форми“ от 18.30, в
зависимост то броя на записалите се ученици.
 За дейностите по т. 6 и 7 са възможни и групи от 18.30ч, до 19.30ч./ за 5,6,7 клас/, в зависимост то броя на
записалите се ученици.
 За тренировките по таекуондо дните и часовете могат да се допълват в зависимост то броя на записалите се
ученици.
 При попълване на заявлението за участие, може да се отбележи и предпочитания ден и час, за да се има
предвид при сформиране на групите, но без да е гарантирано, че предпочитанието ще бъде изпълнено.

За да се включат учениците в някоя от дейностите, родителите трябва да подадат заявление за участие. Бланките се
раздават от кл.ръководители и уч.психолог на 20 и 21.10.2016г.
Бланката за заявление може да намерите и тук, за да си я разпечатате сами.
Заявленията за участие трябва да бъдат попълнение и предадени в училище не по-късно от 24.10.2016г. Подаването
на заявление е свързано с поемане на ангажимент за участие. Участниците в групите не могат да ги напускат, без
сериозни уважителни причини, включително с представяне на медицинска бележка при заболяване, до края на проектната
дейност/края на учебната година.
След 24.10.2016г. няма да бъдат обработвани заявления и няма да бъдат включвани нови участници в групите по
извънкласни дейности.
Съвет за обществен мониторинг „Твоят час“ – 38 ОУ “В.Априлов“

