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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1. Училищната програма за изпълнение на дейностите, свързани със заниманията по 

интереси за учебната 2021/2022 година е разработена на основание чл.21д, ал.1и 
ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 
на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) 

2. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на 
компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, 
технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното 
образование, както и за придобиване на умения за лидерство.  

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

4.  Заниманията по интереси са част от общата подкрепа за личностното развитие на 
учениците. 

5. В ОУ „ Свети Климент Охридски“ се организират заниманията по интереси за 
учениците от I до VII 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. 

6.  Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни 
педагогически форми - клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.  

7.  Заниманията по интереси в училището 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. 

8. Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност", 
„Природни науки", „Математика" и „Технологии" са не по- малко от 40 на сто от 
общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.  

9.  Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други специалисти 
от училището или външни за него физически лица и представители на юридически 
лица, включително от други образователни институции. 

10. Заниманията по интереси може да се провеждат:  
 извън часовете по учебен план;  
 по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по 

самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по 
интереси;  

 през почивните дни и ваканциите 
 

11. Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на 
модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя 
на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на 
групата с разпределение на темите. 
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II. ЦЕЛИ 
 

2.1. Основни цели  
 

2.1.1. Подпомагане на процесите на ефективна организация и провеждане на 
извънкласните и извънучилищни дейности с цел повишаване качеството на 
образователно-възпитателния процес и за удовлетворяване на индивидуалните 
образователни потребности на учениците  
2.1.2. Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на 
качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в групите за 
занимания по интереси  

 
2.2.Специфични цели  
2.2.1. Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез 
откриване и насърчаване на творческите способности и умения за общуване на 
учениците, необходими в съвременното обществото при зачитане на техните 
интерес, съобразно индивидуалните им възможности и възрастови особености.  
2.2.2. Повишаване мотивацията за активно участие в образователно- възпитателния 
процес на всички заинтересовани страни (ученици, учители, родители) чрез:  

 създаване на стимулираща личностното развитие на ученика 
творческа среда, съответстваща на неговата индивидуалност и степен 
на развитие;  

 създаване на възможности за общуване и опознаване между деца от 
различни социални, етнически и културни общности 

 
2.2.3. Осигуряване на условия за развитието на ключовите компетентности на 

учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и 
технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.  

2.2.4. 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;  

2.2.5. Подобряване качеството на усвояваните от учениците в часовете по 
Общообразователна, Разширена и Допълнителна 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;  

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

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

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

2.2.9. Активно включване на родителите в хода на постигането на описаните цели.  
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III. ЗАДАЧИ 

 
 1. Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в 
заниманията по интереси  
2. Приемане на ПС и утвърждаване от директора на училищна програма за 
заниманията по интереси  
3. Изготвяне и утвърждаване на времеви график  за всяка от  групите за заниманията 
по интереси.  
4. Разработване на тематични програми на  групите за заниманията по интереси и 
утвърждаването им от директора 

 
 

IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА 
УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

1. Заниманията по интереси се избират от учениците от I до VII клас със съгласието 
на родители и се регистрират в информационна система за заниманията по 
интереси за всяка учебна година.  

2. Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на 
учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището. Анкетата 
съдържа индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и 
познавателното развитие на ученика, неговия минал опит в занимания по интереси. 

3.  Класните ръководители и преподавателите по приоритетните направления 
извършват следните дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания 
по интереси в тематичните направления: "Дигитална креативност", "Природни 
науки", "Математика", "Технологии", "Гражданско образование", "Екологично 
образование и здравословен начин на живот", "Спорт".:  
 Провеждане на индивидуални и групови разговори и беседи с учениците, а 

при необходимост и с техните родители за повишаване на информираността 
им за заниманията по интереси.  

 Организиране на срещи на ученици и родители с ръководители на групи от 
предходната учебна година  за споделяне на постигнати резултати от 
участниците;  

 Провеждане на срещи на учениците с участниците в групите по интереси от 
предходната година  за споделяне на впечатления и натрупан опит;  

 Отчитане на:  
 индивидуалните потребности, интересите и познавателното 

развитие на ученика;  
 минал опит на ученика в участието в занимания по интереси;  
 регистрираните предложения в информационната система.  

 
4. Директорът на училището извършва анализ на съответствието между 

потребностите и желанията на учениците, и възможностите и спецификата на 
училището, като предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията за 
занимания по интереси в училището за съответната учебна година.  
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5. Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от 
директора на училището въз основа на подадените заявления на учениците и с 
изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик. 
Гласуват се на заседание на Педагогическия съвет на училището. 

6. Групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от 
желанието на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, 
както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния 
ден. При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо 
желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава 
максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището. 

7.  Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той 
представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.  

8. При отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график 
за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият 
брой часове за дейността. 

 
 

V. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2922 г. 
  

1. Природни науки;  
2. Спорт;  
  

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 

1. Съгласно чл. 21 ал.12 от Наредбата за приобщаващото образование, 
заниманията по интереси ще се провеждат:  

 извън часовете по учебен план;  
 по време на целодневната организация на учебния ден извън 

дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие 
от занимания по интереси. 

 през почивните дни и ваканции 
2. Брой на ученици в група. 
 
Тематично направление „Природни науки“ – минимум 10, максимум 20 
ученика 
Тематично направление „Спорт“ – минимум 10, максимум 15 ученика 
 
3. Организиране на публични изяви на участниците в клубовете по интереси 
пред съученици, учители, родители.  
4. Участие в конкурси, състезания, фестивали.  
5. Популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване на сайта на 
училището. 
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VII.ГРУПИ  ЗА  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, УЧЕНИЦИ И 

РЪКОВОДИТЕЛИ 
  

1. Клуб „Млад Природолюбител” , 18 ученика, ръководител Марияна Богомилова  
2. Секция „Футбол” , 12 ученика , ръководител  Мариян Панайотов  

  
VIII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 
Съгласно чл. 16 б. ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на 
Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2018 
г.), разходите за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси  
са съгласно определените във вътрешните правила за организация на работната заплата 
в ОУ „Свети Климент Охридски“ 

  
  
  


