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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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., изм. ДВ, бр.91 от 02.11.2021 г 

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; 

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 и разширена 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. Учениците да развият своя „човешки капитал“ – двигателят на обществото и 

националната икономика; 

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

6. „Да се научим да правим“ – акцент върху кариерното ориентиране и прилагането 

на наученото на практика; подобряване на уменията за работа в екип; 

7. „Да се научим да живеем заедно“ – формиране на умения за сътрудничество, 

толерантност, разбиране на другите и решаване на конфликти; 

8. „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; 

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

II. 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: 

 Запознаване на учениците и техните родители за целите на занимания по 

интереси . 

 Организиране на срещи на ученици и родители с ръководители на групи по 

интереси за учебната 2022/2023 г. за споделяне на постигнати резултати от участниците; 

Провеждане на срещи на учениците с участниците в групите по интереси за споделяне 

на впечатления и натрупани умения 

 Разясняване от класните ръководители в часа на класа на т.нар. STEM 

направления, както и целите и приоритетите на заниманията по интереси; 

2. 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. 

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

1. Математика 

2. Дигитална креативност 

3. Техника и технологии 

4. Изкуство и култура 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ: 

 организиране на публични изяви на участниците в групите 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. 

V. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА УЧЕНИЦИ В ГРУПА: 

1. За групите от тематични области , минимум – 6; максимум – 20; 

VI. ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ: 

1. „Дигитален свят“ с ученици от първи и втори  клас, ръководител Добрин Добрев 

2. „Звездици“ с ученици от трети до шести  клас, ръководител Валерия Великова 

3. „Техника и технологии“ с ученици от пети и шести клас, ръководител Павлета 

Борисова 

4. „ Руски традиции и обичаи“ с ученици от първи до шести клас, с ръководител Евгения 

Георгиева 


