КЛУБОВЕ И ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Приобщаващо образование
В СУ „Васил Кънчов“-Враца с решение на ПС с протокол № 1 от 30.09.2019 г.,
във връзка с чл. 21б, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование /ПМС
№289 от 12.12.2018 г./ са сформирани ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И
РЪКОВОДИТЕЛИ за учебната 2019/2020 г. както следва:
1. Клуб Футбол с ръководител Венелин Коцев-старши учител по ФВС;
2. Клуб Волейбол с ръководител Елвира Ангелова-старши учител по
ФВС;
3.Еко клуб „Млад природолюбител“с ръководител Светлана Георгиевастарши учител по човек и природа, БЗО и химия и ООС;
4.Клуб „Зелени технологии“с ръководител Таня Павлова- старши учител
по технологии и предприемачество;
5. Група „Слово, традиции, изкуство“ с ръководител Елеонора
Владиславова-учител по БЕЛ;
6. Вокална група с ръководител Свободка Николова- старши учител по
музика;
7. Група „Математиката е интересна“ с ръководител Рени Стефановастарши учител по математика.
8.Група „Забавна математиката“ с ръководител Светла Стефановастарши учител по математика.
9.Клуб Религия с ръководител Владислав Цветанов
Утвърдена е и Училищна програма за извънкласна дейност „Занимания по
интереси“ по Наредба за приобщаващото образование за учебната 2019/2020 г.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите
компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на
иновациите и креативното мислене на учениците.
Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните
училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на
родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите,
както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни
организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор
и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците,
провеждане на междуинституционални занимания по интереси и
междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на
културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и
стопански организации и други.
Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните
направления:









Дигитална креативност
Природни науки
Математика
Технологии
Изкуства и култура
Гражданско образование
Екологично образование и здравословен начин на живот
Спорт

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на
учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица,
чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на
заниманията по интереси.
Допълнителна информация може да получите от Постановление №
289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за
приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование.

