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ОТЧЕТ  

за проведените занимания по интереси през учебната 2021-2022 година 

по Наредбата за приобщаващо образование  

 

 

1. Информация за проведени занимания по интереси:  

 сформирани 6 групи за занимания по интереси, въз основа на анкетно проучване сред 

учениците и при спазване на разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование. 

Приключили успешно заниманията по интереси  -  75 ученици. Реален брой обхванати ученици 

– 75 (21,80 %); 

 

№ Групи за занимания по 

интересии  

Ръководител Тематична област, 

Тематична подобласт   

Бр. ученици, 

участващи в 

дейността 

Брой 

часове  

1. Клуб „Аз обичам 

България“  

Елена 

Къркова 

 Гражданско 

образование, 

Институционални 

знания и култура 

  

11 

70 

2. Клуб „Математика за 

всеки“   

Даниела 

Богданова 

Технологии, Природо-

математическо знание 

14 70 

3. Клуб „Магията на 

математиката“  

Даниела 

Богданова 

Технологии, Природо-

математическо знание 

15 70 

4. Клуб „Гейминг 

концепции“  

Диана 

Жекова  

Технологии, Развитие 

на въображението - 

моделиране, 

творчество, игра и 

памет 

12 70 

5. Клуб „Ритмика и 

танци“  

Мая 

Тодорова 

Спорт, Колективни 

спортове  

11 70 

6. Клуб " Млад 

предприемач "  

Дияна 

Денева 

Технологии, 

Предприемачество  

12 70 

 

 

 6-ма от ръководителите на групи са учители от училището, които са проявили желание за 

провеждане на заниманията. 

 заниманията се провеждаха по разработени от ръководителите на групите и утвърдени от 

директора тематични програми и времеви графици, съобразени със седмичното разписание на 

учениците. Предвид епидемичната обстановка и преминаване в обучение в електронна среда от 

разстояние се наложиха промени в тематичните програми. 

 отчитането на проведените занимания - вписването на темите и присъствието на учениците 

се извършваше в дневника на  групата. 

 изготвена и утвърдена от директора училищна програма, която включва дейностите 

посочени в чл. 21 д, ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование; 
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 разработени и утвърдени от директора Вътрешни правила за организация и провеждане на 

занимания по интереси в гимназията, към които като отделни приложения са включени и образци 

на документи за организиране, провеждане  и отчитане на заниманията;  

 6 групи приключиха успешно своята дейност по трафик.  

2.Дейности за изява на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране 

на постиженията им:  

Клуб " Млад предприемач " – Световната седмица на предприемачеството тази година 

отбелязахме по по-различен начин. Учениците от клуб "Млад предприемач" разработиха  

презентация, с която искаха да популяризират сред своите връстници  иновативни постижения на 

българи в различни области. Ива, Никол, Магдалена, Виктория и Лена с удоволствие се 

присъединиха към екипите на класовете и представиха презентацията "Направено от българин". 

Презентацията е представена в 8 а,б,в , 10а,б,в, 11а,б,в класове.  

 
Клуб „Аз обичам България“- През учебната 2021-2022 година участниците приложиха нов 

подход при своите публични изяви, с цел привличане на вниманието, събуждане интереса на 

учениците  и разнообразяване на представените теми. Чрез метода „от ученици за ученици“ във 

всички класове бяха представени следните теми – Будителите на Силистра, 10 декември – 

Световен ден на правата на човека, патрона на гимназията – Атанас Буров и Националният празник 

на Република България – 3 март. 

В седмицата от 24 до 28 януари във всички класове бе представена презентация, посветена 

на патрона на гимназията Атанас Буров,  която подготвиха   участниците в клуб „Аз обичам 

България“ с ръководител преподавателя по история и цивилизации Елена Къркова. В 

презентацията са включени важни, но и любопитни моменти от живота на Атанас Буров и 

дейността му като политик и финансист. Интерес у учениците предизвика и представянето на 

моменти от личния живот на банкера, както и родословието  и наследниците му. 

Специално внимание бе отделено на това как днес се приема и почита приносът на Буров в 

българската история през трудните десетилетия от първата половина на 20. век. Представени са 

паметниците на Атанас Буров в София, Горна Оряховица и Пазарджик, площадите, носещи 

неговото име в София и Варна, както и средните училища в България, чийто патрон е той. 

Презентацията завършва с кратка история на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – кога е създадено 

училището, откога е професионална гимназия, през коя година се именува на Атанас Буров, 

инициативата и откриването на паметника и къта, посветени на патрона ни. Към учениците бяха 

поставени въпроси, а най-наблюдателните и любознателните получиха вкусни награди. 
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Клуб „Магията на математиката“- на 12.05.2022 г. се проведе публичната изява на 

клуба, с участието на ученици от 10 клас. 

 Участниците от клуба организираха математически трибой между отборите на „Виет“ – 

Симге, Есин и Симона Неделчева, „Питагор“ – Арбен, Зехра и Мерве и „Талес“ – Драгомир, 

Виктория и Мелиса. В първият кръг всеки от отборите представи презентация за живота на своя 

патрон. Във вторият кръг участниците решаваха 3 задачи за време. Най-бързият получи – 10 точки, 

вторият получи 7 точки и третият – 4 точки. В третият кръг отборите участваха в играта 

„Математика за всеки” 

След оспорвана надпревара се оформи и крайното класиране: 

Първо място – отбор „Питагор“ – 38 точки 

Второ място – отбор „Талес“ – 35 точки 

Трето място – отбор „Виет“ – 29 точки 

Наградите връчи г-жа Гергана Тодорова – заместник директор на гимназията. 
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Клуб „Ритмика и танци“  - 13.05.22г. поздрав за дванадесетокласниците  по случай 

завършването им, в двора на училището. Направена хореография на народни танци от 2 части. 

Първата част учениците изиграха Варненски танц. Втората част учениците изиграха Самоковско 

и Право хоро, с които поканиха абитуриентите и гостите да се включат в народните танци.  

  
Клуб "Гейминг концепции"  -  06.06.2022 се проведе  общинска междуучилищна лига, 

финансирана по проект„Междуучилищна лига по електронни спортове в община Силистра – място 

за социализация и кариерно израстване“  - състезание по електронни спортове. 

Общинската междуучилищната лига  се организира по електронните спортове League of 

Legends и CS:GO между отбори на училищата на територията на гр. Силистра в две възрастови 

групи: 

- ученици от 5 до 7 клас ;  

- ученици от 8 до 11 клас 

Най-добре предствалите се отбори имаха шанс да се изправят един срещу друг на финалите 

и да станат първите училищни спорт шампиони на Община Силистра за 2022 година. 

Класиране: първо място: отбор D`aces от ПГСУАУ по League of Legends и HeadHunters от 

ПГСУАУ по CS:GO; второ място: отбор TTK от ПГСУАУ, ПГМТ, ОУ“Иван Вазов“ по CS:GO  , и 

СУ“Н.Й.Вапцаров“ и ПГМТ“Вл.Комаров“ по League of Legends 
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Клуб „Математика за всеки“ –  07.06.2022 г. се проведе изявата на в клуба. Участниците в 

клуба демонстрираха как решаването на задачи е приятно и интересно. Проведен бе математически 

двубой между отбор „Питагор“ – Лора, Габриела и Теодор Пенев от 8 а клас и отбор „Виет“ – 

Преслава, Михаела и Гюлфен от 8 а клас.  Двубоят премина през три кръга: 

 Алгебра; 

 Геометрия  

 Най-бързият печели.  

 След оспорвана надпревара се оформи следното 

класиране: Първо място за отбор „Виет“ – с 58 

точки. Второ място за отбор „Питагор“ – с 57 точки 
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3.Добри практики: 

 проучване на интересите на учениците в предварителна анкета и съобразяване с посочените 

желания; 

 организиране на публични изяви и  възможност за изява на учениците пред по-голяма 

аудитория, което допълнително ги мотивира за участие в извънкласни дейности. 

 

 

 

Директор:............................... 

  /Денка Михайлова/  

 

 


