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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

У чилищ ната програма за  изпълнение на дейностите, свързани със заним анията по интереси за 
учебната 2020/2021 година е разработена на основание чл.21д, ал.2 от Н аредбата за 
приобщ аващ ото образование, приета с П остановление №  232 на М инистерския съвет от 2017 г. 
(ДВ, бр. 86 от 2017 г.), изм. с П остановление №  289 от 12 декември 2018г.
В условията на съвременното инф ормационно общ ество, за  което е характерна икономика, 
базирана на знанието, образованието играе клю чова роля за  развитието на общ еството. В тази 
връзка ролята, която училищ ното образование играе в индивидуален и национален план, налага 
поставянето на следните цели по отнош ение осъщ ествяването на извънкласна дейност 
„Занимания по интереси“ :

1. О сигуряване на условия за  повиш аване качеството на образованието в т.нар. STEM  
направления;
2. П редоставяне на възм ож ности учениците да подобрят своята професионална подготовка 
преди навлизане на пазара на труда -  кариерно ориентиране, натрупване на практически опит и 
ум ения за  реализация в реални условия;
3. П одобряване качеството на усвояваните от учениците в часовете по общ ообразователна и 
разш ирена подготовка знания, ум ения и компетентности, които ще им дадат възмож ност да 
продълж ат своето образование през „целия ж ивот“ , да бъдат конкурентноспособни спрямо 
своите връстници, да се реализират успеш но на пазара на труда, да бъдат активни граж дани в 
глобалния свят;
4. У чениците да развият своя „човеш ки капитал“ -  двигателят на общ еството и 
националната икономика;
5. „Д а се научим да знаем “ -  усъвърш енстване на знанията и ум енията за  учене;
6. „Д а се научим да правим“ -  акцент върху кариерното ориентиране и прилагането на 
наученото на практика; подобряване на ум енията за  работа в екип;
7. „Д а се научим да ж ивеем  заедно“ -  формиране на ум ения за  сътрудничество, 
толерантност, разбиране на другите и реш аване на конфликти;
8. „Д а се научим да бъдем“ -  създаване на възм ож ности за  цялостно развитие на личност, 
която знае как да формира и отстоява собствените си идеи и позиции;
9. А ктивно вклю чване на родителите в хода на постигането на описаните цели.

1. ДЕЙНОСТИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАНИМАНИЯ 
ПО ИНТЕРЕСИ В НАПРАВЛЕНИЯТА: “ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ“, „ПРИРОДНИ 
НАУКИ“ , „МАТЕМАТИКА“ И „ТЕХНОЛОГИИ“

•  Запознаване на учениците и техните родители за  целите на заним ания по интереси .
•  О рганизиране на срещ и на ученици и родители с ръководители на групи по интереси за 
учебната 2020/2021 г. за  споделяне на постигнати резултати от участниците;
П ровеж дане на срещ и на учениците с участниците в групите по интереси за  споделяне на 
впечатления и натрупан
•  Разясняване от класните ръководители в часа на класа на т.нар. STEM  направления, както 
и целите и приоритетите на заним анията по интереси;

2. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА 
УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ИЗБОРА НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИЯ:

•  У съвърш енстване на заним анията по интереси, като успеш ен модел за 
м одернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието и професионалното 
ориентиране на учениците.

•  С ъздаване на собствен стил на учене и трайни навици за  планиране на учебното и 
извънучебното време у учениците.



•  О сигуряване на подходящ а среда и условия за  учебни занимания, спорт, отдих и 
стимулиране на творческото развитие на учениците.

•  О сигуряване на достъп и насърчаване на учениците към разнообразни ф орми на 
непрекъснато образование, насочени към овладяване на клю чови компетентности 
при избора на възмож ности за  обучение и професионален избор.

3. ТЕМАТИЧНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ, КОИТО 
ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г.:

•  И зкуство и култура;
•  М атематика;
•  Технологии
•  Спорт

50% от групите са в STEM направления.
4. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБХВАНАТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО 
ИНТЕРЕСИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ :
•  организиране на публични изяви на участниците в клубовете по интереси пред съученици, 
учители, родители;
•  срещ и на участниците с представителите на бизнеса на територията на областта с цел 
представяне на резултатите от дейността си;
•  популяризиране на постиж енията на учениците чрез отразяване на сайта на училищ ето, 
ф ейсбук страницата и в м едийното пространство.

•  Ръководителите съвместно с родителите и/или с външ ни ю ридически лица организира 
най-малко два пъти годиш но публични изяви на учениците, участници в групите за 
заним ания по интереси, които вклю чват концерти, търж ества, състезания, изложби, 
дебати, конкурси и други, за  популяризиране на индивидуалните и/или груповите 
постижения, способностите на учениците и творческите резултати.

5. МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И 
ЗА ИЗЯВИ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ:

•  У частия в концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, конкурси съвместно с 
други училищ а, общ ина и други институции

6. ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ:
6.1. К луб „Фоклорна палитра“ с ръководител Я на Бию кова. П ровеж дат се заним анията от 

15.10. 2020 г. до 27.05.2021 г. със 17 ученици с общ брой часове - 58

6.2. К луб „Хартиена фиеста“ с ръководител Х атче М устафа. П ровеж дат се заним анията от

01.06. до 18.06.2021 г. с 18 ученици с общ брой часове - 56

6.3 . К луб „English is fun“ с ръководител В еличка Недева. П ровеж дат се заним анията от 15.10. 

2020 г. до 27.05.2021 г. с 23 ученици с общ  брой часове - 58

6.4. К луб “Млад футболист“ с ръководител М ехмед М ехмедов. П ровеж дат се заним анията от

16.06. до 06.07.2021 г. с 19 ученици с общ брой часове - 60

6.5. К луб „Искам, мога, успявам“ с ръководител В аля Димитрова. П ровеж дат се заним анията 

от 21.10. 2020 г. до 02.06.2021 г. с 23 ученици с общ  брой часове - 56

6.6. К луб „Искам да науча повече“ с ръководител В алентина П анайотова П ровеж дат се 

заним анията от 15.10. 2020 г. до 04.06.2021 г. с 25 ученици с общ  брой часове - 56

6.7. К луб „Творческа работилница“ с ръководител Д еница Етова.. П ровеж дат се заним анията 

от 16.06. до 30.06.2021 г. с 20 ученици с общ  брой часове - 44

6.8. Танцов състав „Златен пламък“ с ръководител Н иколай Ц ветков. П ровеж дат се 

заним анията от 22.10. 2020 г. до 13.05.2021 г. с 16 ученици с общ  брой часове - 56


