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Училищната програма за занимания по интереси  е приета на заседание на 
педагогическия съвет с Протокол № РД 06-1 от 29 септември 2022 година. 

 



1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основание 

 

           УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ 
СЪС ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА е разработена на основание чл.21д, 
ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование. 

           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“: 

 Създаване 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; 

 Подобряване качеството на усвояваните от учениците в часовете по Задължителна, 
Задължителноизбираема и Разширена 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; 

 Учениците да развият своя „човешки капитал“ – двигателят на обществото и 
националната икономика; 

 Повишаване качеството на образованието в т.нар. STEM направления; 
 „Да се научим да знаем“ – усъвършенстване на знанията и уменията за учене; 
 „Да се научим да правим“ – акцент върху професионалната подготовка и прилагането 

на наученото на практика; подобряване на уменията за работа в екип; 
 „Да се научим да живеем заедно“ – формиране на умения за сътрудничество, 

толерантност, разбиране на другите и решаване на конфликти; 
 „Да се научим да бъдем“ – създаване на възможности за цялостно развитие на 

личност, която знае как да отстоява собствените си идеи и позиции; 
 Активно включване на родителите в хода на постигането на описаните цели. 

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на дейностите по интереси в 
училището са идентифицирани на базата на проучване на желанията на учениците въз основа 
на анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на: 

-  индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика; 

-  миналия опит на ученика в занимания по интереси; 

- съответствието между потребностите и желанията на ученика, регистрираните 
предложения в информационната система и възможностите и спецификата на училището. 

1.2. Основна цел 



Основната цел на училищната програма кореспондира с основната цел на заложените 
промени в Наредбата за приобщаващото образование, а именно чрез заниманията по 
интереси да бъдат развити интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в 
ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. 

1.3.  Специфични цели 

 

 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. 

 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. 

1.4.  Задачи  
 

 Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в занимания по 
интереси. 

 Приемане на ПС и утвърждаване от директора на училищна програма за заниманията 
по интереси. 

 Изготвяне и утвърждаване на график по часове в групите за занимания по интереси. 
 Разработване на индивидуални програми и планове на учителите в групите за 

занимания по интереси и утвърждаването им от директора. 

II.   МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ 
„ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ : 

2.1. Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в 
направленията: „Дигитална креативност“, „Технологии“, „Природни науки“, „Математика“: 

 Запознаване на учениците и техните родители за целите на занимания по интереси в 
направленията: „Дигитална креативност“, „Технологии“, „Природни науки“, 
„Математика“ чрез: публикуване на информация на сайта на училището; срещи с 
ръководители на групи по занимания по интереси за споделяне на постигнати 
резултати от участниците; срещи с участниците в групите по интереси; разясняване от 
класните ръководители в часа на класа на т.нар. STEM направления; 

2.2. 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 2022/2023 година: 

1. Клуб "Дигитални създатели" – Тематична област: Дигитална креативност, ръководител 
Недко Илиев, старши учител по ИТ 

2. Клуб "Експериментална химия" – Тематична област: Природни науки, ръководител Ваня 
Димитрова, старши учител по Химия и опазване на околната среда 

3. Клуб "Родолюбиви и здрави" – Тематична област: Гражданско образование, ръководител 
Станислав Стефанов, учител по Физическо възпитание и спорт 

4. Клуб „Екология и облагородяване на училищния ландшафт“ – Тематична област: Природни 
науки, ръководител Петя Симеонова, учител по География и икономика 

5. Клуб "Дигитална фотография" – Тематична област: Дигитална креативност, ръководител 
Юлия Василева, външен лектор 

6. Клуб „Журналистика“ – Тематична област: Гражданско образование, ръководител Нели 
Драганова старши учител по Български език и литература   
 

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;  
 популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване на сайта на 

училището и в медийното пространство. 

V.  МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА УЧЕНИЦИ В ГРУПА: 

За групите от горепосочените тематични области: минимум – 7; максимум – 36; 

VI. СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

За учебната 2022/2023 година в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ град Попово ще 
работят следните клубове: 

Ръководители на дейности за занимания по интереси 
 

 

№ 
Клас 
(от-
до) 

Вид 
на 

дейно
стта 

Име на ръководителя на 
дейност 

Име на дейността 

Брой 
седмици / 

часове 
седмично 

Брой 

ученици 

мин – 
макс 

1. 

8-12 ЗИ НЕДКО ИЛИЕВ – старши 
учител по ИТ КЛУБ „Дигитални създатели“ 34 / 2 7 – 13 



2. 8-12 
ЗИ ВАНЯ ДИМИТРОВА- 

старши учител по ХООС 
КЛУБ 

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
ХИМИЯ“ 

 

34 / 2 

7 - 13 

3. 8-12 ЗИ СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ 
–  учител ФВС 

КЛУБ „РОДОЛЮБИВИ И 
ЗДРАВИ“ 

34 / 2 
30 - 36 

4. 8-12 
ЗИ ПЕТЯ СИМЕОНОВА - 

учител по БЗО 
КЛУБ “ЕКОЛОГИЯ И 

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА 
УЧИЛИЩНИЯЛАНШАФТ“ 

 

34 / 2 

7 - 13 

5. 8-12 
ЗИ ЮЛИЯ ЗЛАТИЛОВА- 

външен лектор 
КЛУБ “ДИГИТАЛНА 

ФОТОГРАФИЯ“ 
 

28 / 2,5 

7 - 13 

6. 8-12 ЗИ НЕЛИ ДРАГАНОВА – 
старши учител БЕЛ КЛУБ „ЖУРНАЛИСТИКА“ 34 / 2 

7 - 13 

 
Съкращение: 
ЗИ – Занимания по интереси 
 

VII . ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

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

- извън часовете по учебен план; 
- през почивните дни и ваканциите. 
 

 VIII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
Съгласно чл. 16б, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование. 
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