
 

 

1 

 

 

                              
 

 

 

 

 
   
 
 
 

 
 

У Ч И Л И Щ Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА 

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ   

„ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“  

ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година 

 

 

 

 

 

 

Програмата е приета на заседание на ПС с протокол №1 от 27.09.2022 г. и е 

утвърдена със заповед № 129/29.09.2022 г.



 

 

2 

 

I. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: 

 
Училищната програма за изпълнение на дейностите, свързани със 

заниманията по интереси за учебната 2022/2023 година е разработена на 
основание чл.21д, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с 
Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), изм. 
с Постановление № 289 от 12 декември 2018г., Закона за предучилищно и 
училищно образование, Наредба за финансирането на институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование. 

В условията на съвременното информационно общество, за което е 
характерна икономика, базирана на знанието, образованието играе ключова роля 
за развитието на обществото. В тази връзка ролята, която училищното 
образование играе в индивидуален и национален план, налага поставянето на 
следните цели по отношение осъществяването на извънкласна дейност 
„Занимания по интереси“: 

 
1. Осигуряване на условия за повишаване качеството на образованието в 

т.нар. STEM направления;  
2. Предоставяне на възможности учениците да подобрят своята 

професионална подготовка преди навлизане на пазара на труда – кариерно 
ориентиране, натрупване на практически опит и умения за реализация в реални 
условия; 

3. Подобряване качеството на усвояваните от учениците в часовете по 
общообразователна, избираема и разширена училищна подготовка знания, 
умения и компетентности, които ще им дадат възможност да продължат своето 
образование през „целия живот“, да бъдат конкурентноспособни спрямо своите 
връстници, да се реализират успешно на пазара на труда, да бъдат активни 
граждани в глобалния свят; 

4.  „Да се научим да знаем“ – усъвършенстване на знанията и уменията за 
учене; 

5. „Да се научим да правим“ – акцент върху професионалната 
подготовка и прилагането на наученото на практика; подобряване на уменията за 
работа в екип; 

6. „Да се научим да живеем заедно“ – формиране на умения за 
сътрудничество, толерантност, разбиране на другите и решаване на конфликти; 

7. „Да се научим да бъдем“ – създаване на възможности за цялостно 
развитие на личност, която знае как да формира и отстоява собствените си идеи и 
позиции; 

8. Активно включване на родителите в хода на постигането на описаните 
цели. 

П. ЦЕЛ: 

1. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието наключовите 
компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, 
природните науки и технологиите и се подпомага професионалното 
ориентиране на учениците. 

2. Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите 
компетентности, выпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, 
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здравното, екологичното и интеркултурното выпитание, насърчаването на 
иновациите и креативното мислене на децата и учениците. 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ : 
1. Създаване на подходящи условия и възможности за творчески и спортни 
занимания в свободното от учебни занимания време и през ваканционните дни. 
2. Повищаване възможностите и потенциала на учениците за развиване и 
надграждане на техните знания, умения и компетентности. Формиране на 
устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 
3. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за 
общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.   
4. Уважение към личността и индивидуалните различия на учениците - стил на 
възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси. 
5. Оказване на обща и допълнителна подкрепа на учениците - в риск, със 
специални образователни потребности, талантливи. 
6. Включване в дейности за информиране, диагностика, консултиране с цел 
кариерно развитие на учениците. 
7. Ограничаване броя на преждевременно отпадналите от образователната 
система и броя на учениците с прояви на десктруктивно поведение. 
8. Привличане на родителите като партньори в различните дейности и изяви.  
Общата подкрепа за личностно развитие на учениците по чл. 13, ап. 1, т. 2 и чл. 15, 
т. 5 от Наредбата за приобщаващо образование включва дейности съобразно 
техните интереси, способности, компетентности и изява в областга на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта. Общата подкрепа за личностно развитие по ал. 
1 може да включва: 
дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и 
творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, 
глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на 
умения за лидерство; образователни, творчески, выпитателни, спортни и спортно-
туристически дейности и участие в проекти, програми, форуми и в други изяви 
на общинско, областно, национално и международно равнище. 
 

IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА 
ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“: 

 
1. Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по 

интереси в направленията: „Дигитална креативност“, „Технологии“, 
„Природни науки“, „Математика“: 

 Запознаване на учениците и техните родители за целите на 
занимания по интереси в направленията: „Дигитална креативност“, 
„Технологии“, „Природни науки“, „Математика“ чрез: публикуване на 
информация на сайта на училището; 

 Организиране на родителски срещи /в началото на първия 
учебен срок на уч. 2022/2023 г./ на ученици и родители с ръководители на групи 
занимания по интереси;  

 Разясняване  от класните ръководители в часа на класа на т.нар. 
STEM направления, както и целите и приоритетите на заниманията по интереси; 
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2. Дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на 
учениците при избора на възможности за обучение и професия: 

 работа по випуски /основно 7 и 12 клас/– представяне на презентации 
от учителите /ръководители на групи, учители по икономически дисциплини/, 
свързани с основните стъпки по отношение на  бъдещото професионално 
развитие на учениците; 

 срещи с бивши възпитаници на СУ „Васил Кънчов“ във връзка с 
тяхната успешна професионална реализация, с проблемите и 
предизвикателствата, на които са попадали в хода на кариерното си развитие. 

 
3. Анкетиране на учениците за идентифициране на техните желания 

за включване в извънкласни занимания по интереси чрез разработена от 
училището анкетна карта, съдържаща индикатори за отчитане на 
индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на 
ученика, неговия минал опит в занимания по интереси, съответствието между 
потребностите и желанията на ученика, регистрираните предложения в 
информационната система и възможностите и спецификата на училището; 
заявление за информирано съгласие от родителите. 

 
 

V. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.: 
 

1. Дигитална креативност; 
2. Природни науки; 
3. Математика; 
4. Технологии; 
5. Изкуства и култура; 
6. Гражданско образование; 
7. Екологично образование и здравословен начин на живот. 
8. Спорт 

 
VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ:  
 

 организиране на публични изяви на участниците в клубовете по 
интереси пред съученици, учители, родители;  

 участие в конкурси, състезания, фестивали;  
 срещи на участниците с представителите на бизнеса на 

територията на областта с цел представяне на резултатите от 
дейността си; 

 популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване на 
сайта на училището и в медийното пространство. 

 
VII. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА УЧЕНИЦИ В ГРУПА: 

1. За клубовете и групите от тематични области „Дигитална 
креативност“, „Природни науки“, „Технологии“, „Изкуства и 
култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование 
и здравословен начин на живот“ и  „Спорт“: минимум – 13; 
максимум – 29; 
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VIII. ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ: 

 

 
 

IX. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

В организираните и проведени училищни дейности да се включат голяма 
част от учениците от начален и прогимназиален етап. Програмата да се наложи 
като една успешна форма на организация на свободното от учебни занимания 
време и със занимателната и образователната си цел успешно да осигури 
оптимална выможност за удовлетворяване на разнообразните ученически 
интереси. Мотивиране на учениците за преодоляване на проблемното 
поведение, насочване на ресурса и потенциала им в градивна посока. 

X. РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Учебно-методическа литература, образователни сайтове, компютърни 
презетации, образователни филми, спортна площадка, физкултурен салон,  
кабинети, материали, спортни уреди и др. 
 

 
№ 

 
КЛУБ/ГРУПА 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 
ПОДОБЛАСТ 

 
РЪКОВО-ДИТЕЛ 

 

 
БРОЙ 

УЧЕНИЦИ 

 
КЛАС 

 
БРОЙ 

ЧАСОВЕ 

 
1 

 
„ВОКАЛНА ГРУПА“ 
 

 
ИЗКУСТВА И 

КУЛТУРА 

 
СЦЕНИЧНИ И 

ТАНЦОВИ ИЗКУСТВА 

 
СВОБОДКА 
НИКОЛОВА 

 

 
16 

 
 

V 

 
72 

 
2 „В ЦАРСТВОТО НА  

МАТЕМАТИКАТА“ 
МАТЕМАТИКА 

ПРИЛОЖНА 
МАТЕМАТИКА 

ПЕТРАНКА 
СТАНЕВА 

32 VІI 72 

 
3 

МАТЕМАТИКА 
БЕЗ ГРАНИЦИ 
 

МАТЕМАТИКА 
ПРИЛОЖНА 

МАТЕМАТИКА 
ПЕТРАНКА 
СТАНЕВА 

27 VІI 72 

 
4 

 
„БЪЛГАРСКИЯТ 
ЕЗИК –СИЛАТА 
НА СЛОВОТО“ 

 
ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
ЕМОЦИОНАЛНА 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

 
ЦВЕТЕЛИНА 

ИВАНОВА 

 
29 

 
VІI 

 
66 

5  
„В ДЕБРИТЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО“ 

 
ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
ЕМОЦИОНАЛНА 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

 
СТЕЛА 

ЛОЗАНОВА 

 
31 

 
VІI 

 
66 


