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I. Общи положения  

Училищната програма за заниманията по интереси за учебната 2021/2022 година е 

разработена на основание чл.21д, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с 

Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), изм. с 

Постановление № 289 от 12 декември 2018г. 

Заниманията   по   интереси   се   организират   в    зависимост    от    желанието на 

учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището. 

Редът и начина на организиране на заниманията по интереси в ПГСУАУ „Атанас Буров“, 

гр. Силистра е регламентиран във Вътрешни правила за организация и провеждане на занимания 

по интереси, утвърдени от директора на гимназията.  

 

II. Цели на програмата  

1. Организиране и провеждане на занимания по интереси  свързани с: 

-  развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на 

математиката, информатиката, природните науки и технологиите;  

- професионално ориентиране на учениците; 

- възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното 

и интеркултурното възпитание;  

- насърчаване на иновациите и креативното мислене на учениците. 

2. Мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в приоритетните 

направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и 

„Технологии“; 

3. Организиране на училищни мероприятия за публична изява на учениците, участници 

в групите за занимания по интереси.  

 

III. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО 

ИНТЕРЕСИ: 

 

1. Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в 

направленията:  

 Запознаване на учениците и техните родители с целите на занимания по 

интереси . 

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

занимания по интереси за учебната 2021/2022 г. за споделяне на постигнати 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 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. 

 

IV. Дейности за изпълнение на целите на програмата  

 

№   Дейност  Срок  Отговорник 

 

1 Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси 

в тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни 

науки“, „Математика“ и „Технологии“. 

1.1.  Запознаване на учениците с възможностите 

за избор на  занимания по интереси.  

 

15.01.2019 г. Класни  

ръководители  

1.2.  Своевременно информиране на учениците за 

възможностите за участие в състезания по 

математика, информатика, природни науки, 

чужди езици и други в областта на 

приоритетните направления , осигуряване на 

участие.  

През учебната 

година  

Учители по уч.  

предмети  

1.3.  Осигуряване на материални награди за 

ученици, заели призови места от областни и 

национални състезания по учебни предмети 

от приоритетните направления.  

През учебната 

година  

Директор 

1.4.  Включване на проектно – базираното 

обучение в учебните часове с максимална 

ангажираност на всички ученици.  

 

През учебната 

година  

Учители по уч. 

предмети  

2 Дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците 

при избора на възможности за обучение и професия  

2.1. Беседи от кариерен консултант в час на класа.   

 

 

По график  Педагогическ

и съветник 

2.2. Проект „Моето първо работно място“.  Съгласно 

плановете за 

провеждане на 

час на класа  

 

Класни 

ръководители  

2.3. Разяснителни кампании от фирми, свързани с 

възможностите за обучение в България и 

чужбина  

 

През учебната 

година  

Зам.-директор, 

учебна 

дейност  

Педагогическ

и съветник  



3. Провеждане на занимания по интереси по следните тематични 

направления:  

 

3.1 „Гражданско образование“, подобласт 

„Институционални знания и култура“  

Съгласно 

график за 

работа на 

групата 

Елена 

Къркова 

3.2. „Технологии“, подобласт „Природо-

атематическо знание“    
Съгласно 

график за 

работа на 

групите  

Даниела 

Богданова 

3.3.  „Технологии“, подобласт „Природо-

атематическо знание“   

Съгласно 

график за 

работа на 

групите 

Даниела 

Богданова 

3.4. „Технологии“, подобласт „Развитие на 

въображението“  
Съгласно 

график за 

работа на 

групата 

Диана 

Жекова 

3.5.  „Технологии“, подобласт 

„Предприемачество“ 

Съгласно 

график за 

работа на 

групата 

Дияна Денева 

3.6.  „Спорт“, подобласт „Колективни 

спортове“  

Съгласно 

график за 

работа на 

групата 

 

Мая 

Тодорова  

4. Дейности за изява на учениците, обхванати в заниманията по 

интереси, за популяризиране на постиженията им  

4.1. Иновативна коледа 20.12.2021г. Клуб 

„Предприема

чи в 

действие“ 

4.2. Участие в Мениджър за един ден. 5.11.2021 Клуб 

„Предприема

чи в 

действие“ 

4.3. Участие в училищен кръг на Иновационен 

лагер 

22.11.2021г. Клуб 

„Предприема

чи в 

действие“ 



4.4. Участие в училищен кръг на 

 Национална състезание "Най-добра 

бизнес идея" 

20.02.2022г Клуб 

„Предприема

чи в 

действие“ 

4.5. Видео клип посветен на Васил Левски 18.02.2022г. клуб „Аз 

обичам 

България“ 

4.6. Отбелязване на 3 март – Освобождението 

на България от турско робство  

27.02.2022 г. 

 

 

клуб „Аз 

обичам 

България“ 

4.7. Участие в Национално състезание, 

гр.Свищов 

6.3.2022г. Клуб 

„Предприема

чи в 

действие“ 

4.8. Участие в математически състезания:  

- Европейско кенгуру по 

математика  

 

- Великденско математическо 

състезание  

 

март 2022 г.,  

 

април 2022 г.  

Клуб 

„Математика  

за всеки“ и 

клуб „Магията 

на 

математиката“ 

4.9. Изработване на информационен кът по 

повод 20 април – 136 години от 

избухването на Априлското въстание 

13.04.2022г. клуб „Аз 

обичам 

България“ 

4.10. Концерт по случай изпращането на 

абитуриентите  

12.05.2022 г.  Клуб 

„Ритмика и 

танци“  

4.11. Изработване на информационен кът по 

повод 2 юни – Ден на Ботев и на 

падналите за свободата на България 

01.06.2022г. клуб „Аз 

обичам 

България“ 

4.12. Геймингът и възможности за кариера 16.06.2022г клуб 

„Гейминг 

концепции“ 

5. Междуинституционални дейности за занимания по интереси и изяви на 

постиженията на учениците  

5.1. Участие в дейности, организирани от 

Община или други институции с възможност 

за изява на учениците, участници в 

заниманията по интереси  

През учебната 

година  

Ръководители 

на групи за 

занимания по 

интереси 

 

V. Минимален и максимален брой на учениците в група:  
минимум –10; максимум – 15; 

 

 



 

VI. Групи за занимания по интереси  

 

 

 

 

 

 

№ Групи за занимания по 

интересии 

Ръководител Тематична 

област, 

Тематична 

подобласт 

Бр. ученици, 

участващи в 

дейността 

Брой 

часове 

Лектор

ски час 

1. Клуб „Аз обичам 

България“  

Елена 

Къркова 

 Гражданско 

образование, 

Институционал

ни знания и 

култура 

  

 11 

70 15лв. 

2. Клуб „Магията на 

математиката“  

Даниела 

Богданова 

Технологии, 

Природо-

математическо 

знание 

15 70 15лв. 

3. Клуб „Математика за 

всеки  

“   

Даниела 

Богданова 

Технологии, 

Природо-

математическо 

знание 

14 70 15лв. 

4. Клуб „Млад 

предприемач“  

Дияна 

Денвевяа 

„Технологии“, 

„Предприемаче

ство“ 

12 70 15лв. 

5. Клуб „Ритмика и 

танци“  

Мая 

Тодорова  

Спорт, 

Колективни 

спортове  

11 70 15лв. 

6. Клуб „Гейминг 

концепции“  

Диана 

Жекова 
„Технологии

“„Развитие 

на 

въображение

то“ 

13 70 15лв. 


