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І. Общи положения 

Училищната програма за изпълнение на дейностите, свързани със заниманията по интереси 

за учебната 2019-2020 година е разработена на основание чл.21д, ал.2 от Наредбата за 

приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 

2017г (ДВ, бр.86 от 2017), измеена с Постановление № 289 от 12 декември 2018 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 в т.нар. STEM 

направления. 

2. Предоставяне на възможности учениците да подбрят своята професионална подготовка 

преди навлизане на пазара на труда – каариерно ориентиране, натрупване на практически 

опит и умения за реализация в реални условия; 

3. Подобряване качеството на усвояваните от учениците в часовете по общообразователната 

и разширената  подготовка зания, умения и компетентности, които ще им дадат 

възможност да продължат своето образование през „целия живот“ 

4. Учениците да развият своя „човешки капитал” – двигателят на обществото и национал-

ната икономика; 

5. „Да се научим да знаем” – у усъвършенстване на знанията и уменията за учене по 

математика; развиване на логическото мислене, формиране на екипи и работа в тях; 

6. „Да се научим да правим” – акцент върху правилното използване на новите технологии в 

бита. 

7. „ Искам да видя” – стимулиране на творческото мислене, стимулиране на цялостното 

развитие на личността чрез опознаване на природни феномени, географски обекти. 

8. 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 заниманията по интереси в 

направленията: 

– Запознаване на учениците и техните родители за целите на заниманията по интереси 

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

за учебна 2019-2020 година за споделяне на постигнатите резултати от участниците. 

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

впечатления и натрупан опит 



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

както и целите и направленията 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 2019-2020:  

1. Тематична област : Математика, тематична подобласт Математическо моделиране 

2. Тематична област: Гражданско образование, тематична поджбласт Институционални 

знания и култура 

 

IV. 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. 

V. Минимален и максимален брой на ученици в група: 

За групите от тематични области – минимум 10, максимум 20 ученика  

VI. Групи и ръководители 

 Клуб „В света на математиката”, тематична област Математика, тематична подобласт 

Математическо моделиране. Една група с ученици от II-III клас минимум 10, 

максимум 20 ученика. Ръководител Мария Бахчеванова – старши учител в начален 

етап. 

 Клуб „Виртуален пътешественик”, тематична област Гражданско образование, 

тематична подобласт Институционални знания и култура. Една група с ученици от V-

VI клас, минимум 10, максимум 20 ученика. Ръководител Маргарита Костадинова – 

старши учител по история и география. 


