
 
 

Вх.№ РД 14-2951/30.08.2021 г. 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ в ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.БУРГАС 

 ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Заниманията по интереси в ОУ „Свети Климент Охридски“ стартираха през Първия 

учебен срок на учебната 2020/2021 г. след приетите промени в наредбата за 

приобщаващото образование и наредбата за финансиране на институциите в системата 

на предучилищното и училищно образование (ПМС № 289 от 12.12.2018 г.)  

Със заповед  № РД-10-89/09.10.2020 г. и Заповед № РД-10-120/16.10.2020 г. на 

директора на училището за промяна на ръководител и брой ученици, след решение на 

педагогическия съвет с Протокол № 1/24.09.2020 г.  и подадени заявления от учениците, 

в ОУ „Свети Климент Охридски“ бяха определени следните групи за занимания по 

интереси:  

1. Математика 

№ на 

групата 

Наименование 

на група 

Тематична 

област/подобласт 

Ръководител Клас, брой 

ученици 

1 Математиката – 

лесна и 

интересна 

Математика/ 

Математическа логика 

Анита 

Василева 

IV В клас / 16 бр. 

2 Математика 6 

клас 1 група 

Математика/ 

Приложна математика 

Софка Бойчева VI клас – 16 бр. 

3 Математика 6 

клас 2 група 

Математика/ 

Приложна математика 

Софка Бойчева VI клас – 16 бр. 

4 Математика 7 

клас 1 група 

Математика/ 

Приложна математика 

Елиана 

Поптрайкова 

VII клас - 17 бр. 

5 Математика 7 

клас 2 група 

Математика/ 

Приложна математика 

Елиана 

Поптрайкова 

VII клас - 17 бр. 

 

2. Изкуства и култура: 

№ на 

групата 

Наименование на 

група 

Тематична 

област/подобласт 

Ръководител Клас, брой 

ученици 

6 Български танци Изкуства и 

култура/Сценични и 

танцови изкуства 

Николай 

Парушев 

III клас - 16 бр. 

7 Фанфарен 

оркестър 

Изкуства и култура/ 

Сценични и танцови 

изкуства 

Мариана 

Ченгелиева 

VI B клас - 17 

бр. 

8 Млад художник Изкуства и култура/ Анита 

Василева 

IV В клас / 18 

бр. 
 

3. Спорт: 



 
№ на 

групата 

Наименование на 

група 

Тематична 

област/подобласт 

Ръководител Клас, брой 

ученици 

9 Минибаскетбол 

начинаещи 

Спорт/Колективни  

спортове 

Радияна 

Билярова 

I – II клас / 15 

бр. 

10 Минибаскетбол Спорт/Колективни  

спортове 

Радияна 

Билярова 

III – IV клас / 

15 бр. 

11 Баскетбол Спорт/Колективни  

спортове 

Радияна 

Билярова 

VI – VII клас / 

15 бр. 

 

4. Дигитални науки 

 

№ на 

групата 

Наименование на 

групата 

Тематична 

област/подобласт 

Ръководител Клас, брой 

ученици 

1 „Дигитални 

науки“ 

Дигитална 

креативност/Дигитални 

умения 

Силвия 

Пенева – 

външен 

изпълнител, 

ЮЛ 

„Академия 

Телерик“ 

VI клас/ 

16 бр. 

 

Общият брой на учениците, участници в групите е 194 , което представлява 32,27% 

от общият брой ученици в училището, които към момента на определяне на 

финансирането е 601. С това училището изпълни изискванията по чл. 21б, ал. 6 от 

Наредбата за приобщаващото образование. 

Със заповед № РД-10-90/ 09.10.2020 на директора на ОУ „Свети Климент 

Охридски“ е утвърдена Училищна програма за занимания по интереси за учебната 

2020/2021 г. 

При изготвянето на програмата и сформирането на групите е изпълнено условието 

на чл. 21, ал. 3 Наредбата за приобщаващото образование, като 50 % от учениците са 

обхванати в групи от тематичните направления „Математика“ и „Технологии“, а                                                                       

49.59 на сто от общия годишен брой на часовете за организирани занимания по интереси 

в училището са от тематичните направления „Математика“ и „Технологии“, при 

изискуеми 40 на сто. 

Шестима от определените ръководители на групи са с трудови договори към 

училището. Със същите са сключени допълнителни споразумения. Един от определените 

ръководители е външен изпълнител за училището, с който е сключен Граждански 

договор. Достигането на квотата, такива лица да провеждат не по-малко от 5 на сто от 

организираните занимания по интереси е изпълнено през втория учебен срок на учебната 

2020/2021 г.  

При изпълнението на програмата за занимания по интереси в ОУ „Свети 

Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 г. са изразходвани следните финансови 

средства, предоставени целево на училището: 

За периода 01.10.2020 г. –31.12.2020 г.: 



 
Разходи за възнаграждения на ръководителите на групи: 1584,00 лв. 

За осигуровки – 369,34  лв. 

За закупуване на материали за работата на групите и провеждане на изяви: 3371,22  

лв. 

За външни изпълнители – Академия „Телериг“: 1440 лв. 

Общо изразходени средства за периода 01.10.2020 г. – 31.12.2020 г.:  6764,61 лв. 

Остатък към 01.01.2021 г. : 3787 лв. (в т.ч. 1552 лв. от 2019 г. + 2235 лв. от 2020 г.) 

За периода 01.01.2021 г. – 30.07.2021 г.: 

Разходи за възнаграждения на ръководителите на групи: 4554,00 лв. 

За осигуровки – 1061,99 лв. 

За закупуване на материали за работата на групите и провеждане на изяви: 308 лв. 

За външни изпълнители (Академия „Телериг): 6960,00 лв. 

Общо изразходени средства за периода 01.01.2021 г. – 30.07.2021 г. : 12883,99 лв. 

Средства по чл. 16б, ал. 3 от Наредбата за финансиране не са изразходвани. 

Преведени за календарната 2021 г. – 19590  лв. /по бюджет/ + остатък от 2020 г. 

3787  лв., - Обща сума: 23377лв. 

Остатък към 01.08.2021 г.: 10493 лева 

Остатъкът от средства към 01.08.2021 г., в размер на 10493 лв. ще се използват до края 

на календарната 2021 г. за организиране на заниманията по интереси на учениците. 

Задачите, които си поставихме и изпълнихме са:  

- Мотивиране на учениците за включване в заниманията по интереси; 

- Установяване на съответствие между търсене и предлагане на занимания по 

интереси; 

- Приобщаване на учениците и превръщане на училището в по-привлекателно място 

за развитие и изяви чрез осмисляне на свободното време на учениците; 

- Развитие на ключови компетентности на учениците в областта на: дигитална 

креативност; гражданско образование; изкуство и култура; математика; природни 

науки; спорт. 

- Повишаване мотивацията за активно участие в образователно- възпитателния 

процес на всички заинтересовани страни (ученици, учители, родители) чрез: 



 
1. създаване на стимулираща личностното развитие на ученика творческа 

среда, 

2. съответстваща на неговата индивидуалност и степен на развитие; 

3. създаване на възможности за общуване и опознаване между деца от 

различни социални, етнически и културни общности. 

 

Изпълнихме следните планирани дейности: 

 

 дейност срок Място на 

провеждане 

отговорник 

1 Одобрение от ПС на 

предложенията за 

занимания по интереси 

в училището за 

съответната учебна 

година 

До 

30.09.2020 

училище Педагогически 

съвет 

2 Определяне на броя на 

групите за занимания 

по интереси в ОУ 

„Свети Климент 

Охридски“ 

До 

10.10.2020 

училище Директор 

 

3 Утвърждаване на 

предоставените от 

ръководителите на 

групи графици за 

провеждане на 

извънкласни дейности 

от ръководителите на 

групи 

До 10.10.2020  училище Директор  

4 Провеждане на 

извънкласните 

дейности по 

утвърдените графици 

От 10.10.2020 

г. до 

30.07.2021 г. 

Училище 

и/или външни 

институции 

Ръководители на 

групи 

5 Популяризиране на 

дейностите 

извършвани в 

заниманията по 

интереси чрез различни 

информационни 

източници – сайт на ОУ 

„Свети Климент 

Охридски“.  

От 10.10.2020 

г. до 

30.07.2021 г. 

Училище  

 

Административно 

ръководство  

Ръководители на 

групите за 

занимания по 

интереси, 

Сайт - 

С.Въжарова 

6 Организиране на 

представителни изяви 

на групите за 

занимания по интереси  

М.май-юли 

2021 г. 

Училище  Административно 

ръководство 

Ръководители на 

извънкласните 



 
дейности и 

участници 

7 Представяне на отчет 

за проведените 

извънкласни дейности 

през учебната 

2020/2021 г.  

до 01.09.2021 

г. 

Училище  Административно 

ръководство и 

ръководители на 

извънкласни 

дейности 

Р.Дюлгерова 

 

Всяка от групите за занимания по интереси си постави своя конкретна цел, която в 

резултат на проведените часове, бе постигната: 

 

Група „Математиката – лесна и интересна“: Сред основните цели на обучението по 

математика в края на началния етап на основното образование е качествената подготовка 

за Националното външно оценяване. Успешното представяне на учениците е резултат не 

само на техните знания, а и на уменията да прилагат добра стратегия при решаването на 

тест, в който отговорите на задачите се изисква в различен вид. 

 

Целта на работата в групата бе да подпомогне добрата подготовка на учениците във 

връзка с НВО, както и да създаде една спокойна атмосфера, желание за работа и 

мотивация за преодоляване на обучителните трудности по математика. Развитието на 

математическото мислене на учениците на този етап е пряко свързано с развитието на 

умения за сравняване, обобщаване и вземане на решения. 

 

Друго важно в работата на групата беше създаването и затвърдяването на интерес към 

математиката. Идеята бе работата ни да  подпомогне по-нататъшното развитие на 

амбициозните, стремящите се да постигнат успех в живота деца, тези, които мислят и 

разсъждават, които се стремят да използват наученото при вземане на решения в 

ситуации, различни от тези, в които са попадали досега,  

 

Овладяването на умения за работа с информация бе една от ключовите компетентности, 

формирането на които е задача на обучението по математика. Притежаването на такива 

умения е от изключителна необходимост за съвременния човек. 

 

Групата се състои от  16  ученици   от ЧЕТВЪРТИ „В“  клас. Занятията се проведоха от  

13.10.2020 г. до  15.06 2021.. в рамките на  64 часа. 

Дейности:  

 Дейността ни започна с годишен преговор – сравняване, умножение, 

деление, събиране и изваждане на числата до 1000, за да могат децата 

бързо да навлязат в новите знания 

 При всяко занятие работехме в посока затвърждаване на табличното 

умножение и деление 

 Регулярно се провеждаха тестове за проверка на знанията и установяване 

на пропуските 

 Активно работехме върху знанията по геометрия – геометрични фигури, 

обиколка и лице на геометрични фигури 



 
 Решаваха се задачи не само на ниво учебен материал, но се нърсеха 

възможности за надграждане на нови знания, решаване на задачи с 

повишена трудност 

 Наблягаше не на подготовката на учениците за НВО и тяхното успешно 

представяне 

 Бяха подбрани подходящи сборници, в които имаше изградена 

интегративна връзка с учебните предмети – Човекът и обществото и 

Човекът и природата 

Постигнати  резултати:  

 Учениците с интерес посещаваха часовете и почти нямаше отсъстващи 

през цялата година 

 Беше създаден интерес към решаване на задачи с повишена трудност , 

особено на текстови задачи и задачи с практическа насоченост 

 Бяха създадени умения за работа с информация, а това е една от 

ключовите компетентности по математика 

 Учениците се мотивираха да се справят отлично на НВО 

 

Група „Млад художник“– Основните цели на обучението са свъзрани с това, че 

Изобразителното изкуство  съдейства за формирането на многостранно развита личност, 

за изграждане на естетическо отношение към заобикалящия свят. Интересна и сложна по 

характер е детската изобразителна дейност. Най-просто и най-ясно детето изразява 

своите представи за света чрез рисунката. Детските рисунки дават най-точна постановка 

за изграждането на усещанията и емоцията на детето, за това, в каква степен то 

възприема предметите и явленията, какво вижда в заобикалящия го свят и какво рисува. 

 

Емоционалното отношение към изобразителния процес подхранва необятното детско 

въображение. 

 

Рисуването в часовете в Занимания по интереси направи възможни усилията на децата 

за създаването на такава психическа ситуация, при която то влезе в ролята на участник в 

събитията, а не страничен наблюдател, който анализира, съпоставя, преценява и споделя 

нереалното от обективното-съществуващото. Учениците преживяха изобразените 

събития като реални, въпреки че изграждаха своеобразно приказно- фантастична 

характеристика на света. 

 

Основна дейност на групата бе запознаване с декоративните мотиви от цял свят, полезни 

съвети и хитринки, инструкции за създаване на оригинални декорации. Втора основна 

дейност на групата бе  участие в различни конкурси за рисунка по тематичния план на 

МОН за учебната 2020/2021 година. 

Групата се състои от  18  ученици   от ЧЕТВЪРТИ „В“  клас. Занятията се проведоха от  

14.10.2020 г. до  09.06 2021.. в рамките на  60 часа. 

Дейности:  

 Запознаване с декоративни мотиви от цял свят 

 Изработване на оригинални декорации 

 Рисуване на приказни герои 



 
 Рисуване по зададена тематика на различни конкурси по Изобразително 

изкуство 

 Моделиране и апликиране на кукерски маски 

 Работа с бяла глина и полимерна глина 

 

Постигнати  резултати:  

 Учениците с интерес посещаваха часовете и почти нямаше отсъстващи 

през цялата година 

 Активна отмора след трудното ежедневие 

 Атрактивно представяне на любими герой от детски книги 

 Усъвършенстване на различни техники, апликиране, работа с природни 

материали, глина… 

 Създаване на емоционално отношение към изобразителния процед и 

подхранване на детското въображение 

 Изграждане на естетически вкус към красивото 

 

Група по интереси „Минибаскетбол“ I-II клас: 

 В групата „Минибаскетбол-начинаещи“ участваха 15 ученици от 1 и 2 клас. 

Заниманията се провеждаха по разписание във физкултурния салон на училището, 

според изискванията за предпазване от коронавирус на дистанция, без пряк контакт. 

Учениците посещаваха заниманията с желание, усвоиха всички техники и похвати в 

баскетбола, които бяха планирани в тематичното разпределение. 

По време на заниманията по интереси в група „Минибаскетбол-начинаещи“ 

учениците разучиха и усъвършенстваха технически и тактически похвати, повишиха 

физическата си подготовка, работиха в екип. 

По време на представителната изява децата бяха разпределени в два отбора и показаха 

нивото на усвоения материал. 

Учениците и родителите изявиха желание заниманията по интереси в групата 

„Минибаскетбол-начинаещи“ да продължи и през следващата 2021/2022 учебна година. 

Група по интереси „Минибаскетбол“ III – IV клас: 

 В групата „Минибаскетбол“ участваха 15 ученици от 3 и 4 клас. 

Заниманията се провеждаха по разписание във физкултурния салон на училището, 

според изискванията за предпазване от коронавирус на дистанция, без пряк контакт. 

Учениците посещаваха заниманията с желание, усвоиха всички техники и похвати в 

баскетбола, които бяха планирани в тематичното разпределение. 

По време на заниманията по интереси в група „Минибаскетбол“ учениците разучиха 

и усъвършенстваха технически и тактически похвати, повишиха физическата си 

подготовка, работиха в екип. 



 
По време на представителната изява децата бяха разпределени в два отбора и показаха 

нивото на усвоения материал. 

Учениците и родителите изявиха желание заниманията по интереси в групата 

„Минибаскетбол-начинаещи“ да продължи и през следващата 2021/2022 учебна година. 

Група по интереси „Баскетбол“: 

В групата „Баскетбол“ участваха 15 ученици от 5, 6 и 7 клас. 

Заниманията се провеждаха по разписание във физкултурния салон/училищен 

двор, според изискванията за предпазване от коронавирус на дистанция, без пряк 

контакт. 

Учениците посещаваха заниманията с желание, усвоиха всички техники и 

похвати в баскетбола, които бяха планирани в тематичното разпределение. 

По време на заниманията по интереси в група „Баскетбол“ учениците разучиха и 

усъвършенстваха технически и тактически похвати, повишиха физическата си 

подготовка, работиха в екип. 

По време на представителната изява състезателите бяха разпределени в два 

отбора и показаха нивото на усвоения материал. 

Учениците и родителите изявиха желание заниманията по интереси в групата 

„Баскетбол“ да продължи и през следващата 2021/2022 учебна година. 

   Фанфарен оркестър: 

Основните цели в дейността на оркестъра бяха насочени към: 

- Окомплектоване на представителна част на училището която да го представя пред 

обществеността на града.  

- Изграждане на музикално изпълнителски навици и умение за свирене в оркестров 

синхрон. 

- Изграждане на силна емоционална отговорност и дисциплина към групата и 

задачите. 

Групата се състои от 17 ученици от 6в клас и заниманията се проведоха от 

14.10.2020. до 15.06.2021. 

За този период групата е участвала в 4 представителни изяви, въпреки трудната 

епидемиологична обстановка. 

Дейности : 

- Репетиции по партии : запознаване с механизмите на отделните инструменти, 

пръстовка, технически упражнения за дишане, ритмика. 

- Общи репетиции : сглобяване на отделните партии, постигане на синхрон , 

ритмика, динамика. 

- Представяне пред обществеността  по повод тържества и празници. 



 
 

Постигнати резултати:  

 

Всички цели които бяха поставени пред групата са изпълнени максимално. 

Като важни постигнати резултати трябва да се отбележат също и създадената 

емоционална атмосфера и положителното отношение на обществеността в кв.  

„ Изгрев“, повишаване авторитета на училището, и не на последно място активната 

комуникация с родителте и тяхното категорично съдействие. 

 

Група по интереси „Български танци“: 

В групата „Български танци“ участваха 16 ученици от 3а и 3 б клас. 

Данни за заниманията по интереси:  

Основната задача на заниманията в групата беше запознаване със спецификата и стила 

на най-популярните хора от Тракия. 

Учениците се запознаха с основните движения и изпълнението на характерните за 

Тракия хора и танци: „Право хоро“, „Щеркольовата“, „Трите пъти“, „Чапраз“. 

Запознаха се с различните форми на българското хоро. Разучиха сюжетния танц „Дайчо“ 

и го представиха на закриването на учебната година. 

Заниманията се провеждаха по разписание в кабинета по Хореография. 

Учениците посещаваха заниманията с желание, усвоиха всички знания, които бяха 

планирани в програмата. 

Учениците и родителите изявиха желание заниманията по интереси в групата „Български 

танци“ да продължи и през следващата учебна година. 

 

Група „Дигитални науки“: 

„Дигитални науки“ е програма на „Училищна Телерик Академия“ ЕООД, насочена към 

ученици във възрастовата група - 4-7 клас, които искат да разберат какво стои зад 

дигиталните технологии и как могат да ги управляват.  

Обучението засяга едни от най-горещите теми в света на технологиите, като 

същевременно надгражда съществуващите образователни програми, насочени към 

информационни технологии, програмиране и комуникации.  

Основната цел на програмата е да подготвим децата за професиите на бъдещето, като 

развиваме техните дигитални умения и грамотност, засилваме интереса им към ученето 

и така да изграждаме едно интелигентно и находчиво поколение.  

Сред темите в програмата са роботика, изкуствен интелект, 3D принтери и скенери, 

различни сензори и виртуална реалност. Друг акцент е дигитална грамотност - дигитална 

сигурност, разпознаване на фалшиви новини и/или съобщения и профили. По този начин 

учениците научават какъв отпечатък оставят в онлайн пространството и как да предпазят 

всичките си дигитални устройства от заплахите в интернет.  

Програмата помага на учениците и да идентифицират интересите си, както и да разберат 

дали искат да се задълбочат в областта на програмирането.  



 
Модулите в програмата бяха следните: 

 Дигитална грамотност 

 Визуално програмиране 

 Ускорено учене 

 HTML и CSS 

 Светът на технологиите 

 Професии на бъдещето 

През учебната 2020/2021 участваха 16 ученици от VI клас. Заниманията започнаха на 

09.11.2020 г. и приключиха на 10.06.2021 г. Часовете по програмата бяха общо 100 и се 

провеждаха два пъти седмично по два часа. 

Постигнати  резултати:  

• Учениците надградиха своите знания в сферата на дигитална грамотност; 

• Подобриха уменията си за намиране, разбиране, анализиране на информация; 

• Развиха уменията си за по-бързо, лесно и интересно учене; 

• Вдъхновиха се да споделят натрупаните знания и с други ученици; 

• Учениците изградиха базови компютърни познания; 

• Откриха света на новите технологии (роботика, изкуствен интелект, 

самоуправляващи се коли, 3D принтери и скенери, сензори и много други); 

• Разбраха дали програмирането е интересно за тях, както и в кои професии ще се 

изискват дигитални умения. 

 

   Група Математика 6 клас 1 група: 

Дейността на групата беше насочена  към преодоляване пропуските на учениците в 

знанията им по математика. Придобиване на  увереност, че ще могат  да продължат 

самостоятелно да преодоляват трудностите по предмета, а също така да се развият и 

надградят техните знания, умения и компетентности в подготовката им в училище.   

Идентифициране индивидуалните интереси на учениците, както и обучителните им 

затруднения. 

Провеждане на дейности за преодоляване на обучителните им затруднения и такива, 

които ще  развият творческите способности на учениците.  

Чрез разяснения, повторения и упражнения на вече взет в час учебен материал, което 

спомага учениците да преодолеят затрудненията и неразбирането на условията в 

задачите, да преодолеят неувереността при вземане на решение за справяне с дадена 

задача, както и стреса при решаване на много на брой задачи за кратко време. Бяха 

използвани интерактивни методи  на обучение  - презентации,  тестове, работа в малки 

групи и др. 

Заниманията по проекта започнаха на 26.10.2020 и приключиха на 30.06.2021. 

Учениците посещаваха редовно занятията. Часовете бяха структурирани:  

1) работа върху тематични задачи,  



 
2) упражнения и решаване на тестове .  

Голяма част от учениците успяха да преодолеят пропуските си. Повишиха мотивацията 

се за учене и осъзнаха, че системната  работа дава отлични резултати.  

Група Математика 6 клас 2 група: 

Дейността на групата беше насочена  към преодоляване пропуските на учениците в 

знанията им по математика. Придобиване на  увереност, че ще могат  да продължат 

самостоятелно да преодоляват трудностите по предмета, а също така да се развият и 

надградят техните знания, умения и компетентности в подготовката им в училище.    

Идентифициране индивидуалните интереси на учениците, както и обучителните им 

затруднения. 

Провеждане на дейности за преодоляване на обучителните им затруднения и такива, 

които ще  развият творческите способности на учениците.  

Чрез разяснения, повторения и упражнения на вече взет в час учебен материал, което 

спомага учениците да преодолеят затрудненията и неразбирането на условията в 

задачите, да преодолеят неувереността при вземане на решение за справяне с дадена 

задача, както и стреса при решаване на много на брой задачи за кратко време. Бяха 

използвани интерактивни методи  на обучение  - презентации,  тестове, работа в малки 

групи и др. 

Заниманията по проекта започнаха на 26.10.2020 и приключиха на 30.06.2021. 

Учениците посещаваха редовно занятията. Часовете бяха структурирани:  

1) работа върху тематични задачи,  

2) упражнения и решаване на тестове .  

Голяма част от учениците успяха да преодолеят пропуските си. Повишиха мотивацията 

се за учене и осъзнаха, че системната  работа дава отлични резултати.  

Група Математика 7 клас 1 група: 

 

Дейността на групата беше насочена  учениците да преодолеят пропуските в знанията 

по математика, да придобият увереност, че ще могат  да продължат самостоятелно да 

преодоляват трудностите по предмета, а също така да се развият и надградят техните 

знания, умения и компетентности в подготовката им в училище, да се справят успешно 

на предстоящото НВО и да завършат успешно основното си образование. 

 

Да се идентифицират индивидуалните интереси, както и обучителните затруднения 

на учениците. Провеждане на дейности за преодоляване на обучителни затруднения, 

дейности за развитие на творческите способности на учениците.  

Обучението  е въз основа на преговор на вече взет в час учебен материал, който чрез 

много повторения и упражнения, помага на учениците да преодоляват затрудненията и 

неразбирането на условията в задачите, неувереността при вземане на решение за 

справяне с дадена задача, както и стреса при решаване на много на брой задачи за кратко 



 
време / при НВО /. Бяха използваните интерактивни методи  на обучение  - презентации, 

подготвителни тестове, работа в малки групи, пробни матури и др. 

Заниманията по проекта започнаха на 13.10.2020 и приключиха на 22.06.2021. 

Учениците посещаваха редовно занятията. Часовете бяха структурирани:  

1) работа върху тематични задачи,  

2) упражнения и решаване на тестове във формата на НВО.  

Голяма част от учениците преодоляха пропуските си и се представиха успешно, дори 

отлично на НВО. Учениците повишиха мотивацията се за учене и осъзнаха, че 

системната  работа дава отлични резултати.  

 

Група Математика 7 клас 2 група: 

Дейността на групата беше насочена  учениците да преодолеят пропуските в знанията 

по математика, да придобият увереност, че ще могат  да продължат самостоятелно да 

преодоляват трудностите по предмета, а също така да се развият и надградят техните 

знания, умения и компетентности в подготовката им в училище, да се справят успешно 

на предстоящото НВО и да завършат успешно основното си образование. 

Да се идентифицират индивидуалните интереси, както и обучителните затруднения 

на учениците. Провеждане на дейности за преодоляване на обучителни затруднения, 

дейности за развитие на творческите способности на учениците.  

Обучението  е въз основа на преговор на вече взет в час учебен материал, който чрез 

много повторения и упражнения, помага на учениците да преодоляват затрудненията и 

неразбирането на условията в задачите, неувереността при вземане на решение за 

справяне с дадена задача, както и стреса при решаване на много на брой задачи за кратко 

време / при НВО /. Бяха използваните интерактивни методи  на обучение  - презентации, 

подготвителни тестове, работа в малки групи, пробни матури и др. 

Заниманията по проекта започнаха на 15.10.2020 и приключиха на 24.06.2021. 

Учениците посещаваха редовно занятията. Часовете бяха структурирани:  

1) работа върху тематични задачи,  

2) упражнения и решаване на тестове във формата на НВО.  

Голяма част от учениците преодоляха пропуските си и се представиха успешно, дори 

отлично на НВО. Учениците повишиха мотивацията се за учене и осъзнаха, че 

системната  работа дава отлични резултати.  

 

Изпълнени са заложените цели в програмата за занимания по интереси на ОУ 

„Свети Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 г., а именно: 

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите 

компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните 

науки, дигитални науки, спорт, изкуство и култура и технологиите и се подпомага 

професионалното ориентиране на учениците. 

  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. 

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. 

Дейностите занимания по интереси се провеждат  по  2 часа дневно в  различни 

направления: 

 Дигитална креативност; 

 Изкуства и култура; 

 Математика; 

 Спорт; 

 

Постигнати са следните резултати: 

- Поддържани училищни традиции в областта на извънкласната и извънучилищна 

дейност; 

- Тематичните направления наука (природни науки, математика, гражданско 

образование)  имат за цел да разнообразят и разтоварят учениците от 

самоподготовката им в училище, както и да спомогнат за научаването на учебния 

материал с помощта на нови интерактивни и иновационни методи. 

- Тематичните направления (дигитална креативност и  информационните 

технологии) безспорно повишават ефективността на обучението, повишават 

ефективността на учебния процес. От една страна, повишават интереса на 

учениците, от друга – тяхната мотивация за познавателна дейност, допринасят за 

формиране и развитие на интелектуални умения. 

Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни 

дейности, които имат за цел да предотвратят преумората, да развиват и обогатяват 

детското мислене, да допринесат за придобиване на полезни и нови знания, за 

интерпретиране и практическо приложение. 

Реализацията на дейностите за заниманията по интереси показва полезността им за 

учениците. Ръководството на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр.Бургас ще продължи да 

организира такива занимания в училището, при съобразяване с желанията на учениците.  

 

Отчет на публичните изяви: 

 

1. Група по интереси „Минибаскетбол“ 

ръководител Радиана Билярова 

Период на провеждане:24.06 2021 г. 

Начален час на провеждане: 09.30 ч. 

Място на провеждане: Училищен двор 

Участници: Учениците от 4 а, 4 б  и 4 в класове, включени в групата ,,Минибаскебол“ 

Начин на провеждане:  



 
Децата от групата бяха разделени на отбори. Направиха демонстративен мач пред 

съученици и родители, където показаха своите умения в усвояването на техническите и 

тактическите похвати в баскетбола. Състезанието премина много емоционално и показа 

духовното израстване на децата в този колективен спорт. 

 

2.    Група по интереси „Български танци“  

ръководител Николай Парушев 

Период на провеждане:24.06 2021 г. 

Начален час на провеждане: 09.00 ч. 

Място на провеждане: Училищен двор 

Участници: Учениците от 3 а, 3 б  класове, включени в групата 

Начин на провеждане:  

Представителната изява на клуб „Български танци“ се проведе по случай 

закриване на учебната година пред ученици и учители от ОУ “Свети Климент 

Охридски“ – Бургас. Участниците представиха танц, подготвен от тях по време 

на часовете на групата по интереси.  Малките танцьори бяха облечени с игрално 

облекло, поръчано и изработено за целта. Участниците от  клуба поздравиха 

ентусиазирано и с голямо желание своите съученици и учители с емоционално 

изпълнение на танц. 

3. Фанфарен оркестър: 

Всички цели, които бяха поставени пред групата са изпълнени максимално. 

Като важни постигнати резултати трябва да се отбележат също и създадената 

емоционална атмосфера и положителното отношение на обществеността в кв. 

„ Изгрев“, повишаване авторитета на училището, и не на последно място 

активната комуникация с родителите и тяхното категорично съдействие.  

 

4. Група „Млад художник“ – ръководител Анита Василева 

Участници  - група от ученици от 4 „В“ клас 

Отчет на представителни изяви 

 

Всички цели, които бях поставила в работата с групата ученици от 4 „В“ клас 

за периода на работа в Занимания по интереси бяха постигнати. Учениците се 

запознаха с различни декоративни елементи от цял свят, научиха се да създават 

различни украси и декорации, занятията бяха интересни, полезни и създаваха 

позитивна нагласа към изкуството и създаването на естетически вкус към 

красивото.  



 
Поради така създалата се пандемична обстановка и невъзможност на 

родителите да посещават самите занятия в класната стая -  изявите ни бяха 

споделяни във виртуалното пространство, във вайбър групата на класа.  

Децата показваха на родителите си изработените изделия, имахме специални 

дни на ТВОРЧЕСКОТО СПОДЕЛЯНЕ. Дори бяхме направили  занятия, в което 

включихме на живо, през месинджър групата ни как децата творят и самите 

творения.  

Друга изява на групата „Млад художник“ бяха ежемесечните изложби в 

коридора на училището. Децата с радост подреждаха своите прекрасни рисунки 

и редовно посещаваха местата, за да покажат на приятелите си своите творения. 

Тези рисунки също бяха снимани и споделяни в страницата на класа. 

5. Група Математика 6 клас 1 и 2 група 

 

групи: Занимания по интереси „Математика 6 клас“ - 1 и 2 група 

ръководител: Софка Бойчева 

Тема:Тестови задачи 

Период на провеждане:22.06 2021 г. 

Начален час на провеждане: 09.00 ч. 

Място на провеждане: Класна стая 

Участници: Учениците от 6АБВГ  класове, включени в групата 

Начин на провеждане:  

В тези групи по интереси се стремихме към: изграждане и развитие на система от 

математически знания, умения и навици; овладяване на математически идеи и методи; 

придобиване на умения за работа в екип и формиране на логическо мислене, 

комбинативност, наблюдателност.                                                                     

Представителната изява на 1 и 2 група от Занимания по интереси „Математика 6 клас“ 

се проведе в края на учебната година пред ученици от 6 клас от ОУ“Свети Климент 

Охридски“ – Бургас.  За да покажем,че математиката не е суха и недостъпна наука, 

участниците в двете групи се състезаваха в решаване на тестови задачи от„Забавна 

математика”. 

Група Математика 7 клас 1 и 2  група 

група по интереси „Математика 7 клас № 1“ и „Математика 7 клас № 2“ 

ръководител Елиана Поптрайкова 

Период на провеждане: 18.05.2021 г. 



 
Начален час на провеждане: 12.40 ч. 

Място на провеждане: Кабинет 19 

Участници: Учениците от 7А, 7Б, 7В, 7Г 

Тема: Тест №7 за НВО / Изпитна ситуация за подготовка за НВО. Анализ на задачите  

Начин на провеждане:  

Представителната изява се проведе във връзка с предстоящите изпити по НВО 

пред учители и ръководство на ОУ “Свети Климент Охридски“ – Бургас. Участниците 

бяха поставени в ситуация близка до реална изпитна обстановка. Учениците показаха 

знания и умения, покриващи изискванията за успешно представяне на НВО.  

 

 

 

ЖЕНЯ  ЖЕЛЕЗОВА 

Директор 
 


