
 
 
 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от 
Регламент (ЕС) 2016/679 

                                                ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА 
Директор на СУ „Димитър Маринов” - Лом 

(Заповед № 30/15.09.2020 г.) 
 
 
 
 
 

Програма 
за работа с талантливи ученици  

в СУ „Димитър Маринов“ гр. Лом 
за учебната 2020/2021 година 

 
 
Настоящата програма има за цел подкрепата на талантливи ученици и е насочена 

към създаване на по-добри условия за разширяване и задълбочаване на знанията и 
усъвършенстване на уменията им за: 

 
Цели: 
1. Откриване, обучение, възпитание и подкрепа на талантливи деца.  
2. Развиване на интелектуалните възможности на учениците чрез формиране на умения  

за управление на творческия процес: креативност, разбиране на закономерностите, 
решаване на сложни проблемни ситуации. 

3. Развиване на социално ценни компетентности у учениците. 
 

Задачи: 
1. Определяне на талантливи ученици сред показалите високи резултати в учебната 

дейност. 
2. Формиране на умения за учене през целия живот, като основа за самостоятелното им 

развитие. 
3. Създаване на условия за реализация на творческите способности на талантливите 

ученици чрез изследователска, проучвателна и експериментална дейност. 
 

Очаквани резултати: 
1. Усъвършенстване и повишаване качеството на знанията и уменията на учениците. 
2. Развитие на общата ерудиция и разширяване кръгозора на учениците. 
3. Развитие на творческото и логическото мислене. 



 

 

№ Мероприятия Срок Отговорник 
1. Събиране и систематизиране на информация за 

извънкласната заетост на учениците. Входяща 
диагностика за развитието на децата.  

Септември - 
октомври 2020 

Класните 
ръководители и 
преподавателите по 
съответните предмети 

2. Прилагане на гъвкави форми за работа с талантливите 
деца и ученици, включване в дейности по интереси. 

През годината Преподавателите по 
съответните предмети 

3. Създаване на Клуб на талантливите ученици. октомври 2020 Комисията и 
директорът 

4. Участие в състезания, конкурси, 
олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби 
и други. 

През годината  Преподавателите по 
съответните предмети 

5. Участие в дейностите на обществени и други 
организации и институции. 

По график на 
организациите  

Преподавателите по 
съответните предмети 

6. Индивидуални срещи, беседи и консултации с 
родителите на изявените деца. 

През годината  Преподавателите по 
съответните предмети 

7. Провеждане на предметни и тематични седмици, 
посветени на 50-годишния юбилей на училището. 

По графика за 
отбелязване на 

юбилея 

Председателите на МО 
и комисията 

8. Дейности, свързани с професионалното ориентиране – 
запознаване с възможностите на различни 
специалности, срещи със специалисти от различни 
професии, изработване на постери и презентации.  

През годината Преподавателите по 
съответните предмети 

9. Включване на родителите в дейности, организирани 
от училището. 

През годината Преподавателите по 
съответните предмети 

10. Консултиране на родителите на деца с изявени дарби 
и насочване към специалисти за оказване на 
съдействие за по-нататъшното развитие на 
детето/ученика. 

През годината Комисията и 
преподавателите 

11. Поощряване на талантливите ученици с морални и 
материални награди на празника на училището и в 
края на учебната година. 

Октомври, май – 
юни 2021 

Преподавателите и 
директорът 

12. Популяризиране постиженията на талантливите 
ученици чрез изложби в училище и на обществени 
места, училищния сайт, местните медии и др. 

През годината Преподавателите по 
съответните предмети 
и комисията 

13. Анализ на работата с талантливите ученици в края на 
първия срок и на учебната година. Определяне на 
задачите за следващата учебна година. 

Февруари, юни 
2021 

Председателите на 
МО, председателят на 
комисията 


