
 
 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ в ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.БУРГАС 

 ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

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

учебен срок на учебната 2021/2022 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.)  

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258, ал. 1 от ЗПУО и чл. 21б, ал. 2 
от Наредба за приобщаващото образование (посл. изм. и доп. ДВ бр. 48 от 

26.05.2020 г.), чл. 16б, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищно образование (посл. изм. и доп. ДВ 

бр.37 от 21.04.2020 г.), чл. 16а от училищните ВПРЗ както и решение на 
педагогическия съвет  (протокол № 2 от 07.10.2021 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 Математика 5 клас 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Елиана 

Поптрайкова 

V клас   

15 

2 
Математика 6 клас - 

първа група 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Елиана 

Поптрайкова 

VI клас  

 15 

3 
Математика 6 клас - 

втора група 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Елиана 

Поптрайкова 

VI клас  

15 

4 
Математика 6 клас - 

трета група 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Елиана 

Поптрайкова 

VI клас  

 15 

5 
Математика 7 клас – 

първа група 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Софка 

Бойчева 
VII клас  15  

6 
Математика 7 клас – 

втора група 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Софка 

Бойчева 
VII клас  15  



 

7 
Математика 7 клас – 

трета група 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Софка 

Бойчева 
VII клас  15  

 

2. Изкуства и култура: 

№ на 

групата 

Наименование на 

група 

Тематична 

област/подобласт 

Ръководител Клас, брой 

ученици 

8 Български 

танци - първа 

група 

 

Изкуства и 

култура/Сценични и 

танцови изкуства 

Николай 

Парушев 

I А клас- 21 

9 Български 

танци - втора 

група 

Изкуства и 

култура/Сценични и 

танцови изкуства 

Николай 

Парушев 

I Б клас - 18 

10 ДТА 

„Звездички“ - 

първа група 

Изкуства и 

култура/Сценични и 

танцови изкуства 

Николай 

Парушев 

II клас - 16 

11 ДТА 

„Звездички“ - 

втора група 

Изкуства и 

култура/Сценични и 

танцови изкуства 

Николай 

Парушев 

III клас - 14 

12 ДТА 

„Звездички“ 

- трета група 

Изкуства и 

култура/Сценични и 

танцови изкуства 

Николай 

Парушев 
IV-V клас - 15 

13 ДТА 

„Звездички“ 

- четвърта 

група 

Изкуства и 

култура/Сценични и 

танцови изкуства 

Николай 

Парушев 

VI-VII клас-16 

14 
Фанфарен 

оркестър 

Изкуства и култура/ 

Сценични и танцови 

изкуства 

Марияна 

Ченгелиева 
VII B клас - 17 

15 Рисуване върху 

текстил 

Изкуства и култура/ 

Приложни изкуства 

Росица 

Пенчева 

IV A и IV В клас 

-14 

16 

ЕКО 

работилница 

Екология/Екологично 

образование и 

здравословен начин на 

живот 

Милена 

Петкова 
II и III клас - 17 

 

3. Спорт: 

№ на 

групата 

Наименование на 

група 

Тематична 

област/подобласт 

Ръководител Клас, брой 

ученици 



 
17 

Минибаскетбол 

-  начинаещи 

Спорт/Колективни 

спортове 

Радиана 

Билярова 
I–II клас - 15 

18 
Минибаскетбол 

Спорт/Колективни 

спортове 

Радиана 

Билярова 

III–IV клас - 

15 

19 
Баскетбол 

Спорт/Колективни 

спортове 

Радиана 

Билярова 
V–VII клас -15 

 

4. Дигитални науки 

 

№ на 

групата 

Наименование на 

групата 

Тематична 

област/подобласт 

Ръководител Клас, брой 

ученици 

20 

IT творчество 

Дигитална 

креативност/Дигитални 

умения 

Таня 

Апостолова 
IV „б“клас - 15  

 

Общият брой на учениците, участници в групите е 313 , което представлява 57,01  

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

финансирането е 549. С това училището изпълни изискванията по чл. 21б, ал. 6 от 

Наредбата за приобщаващото образование. 

Със заповед № РД–10–106/ 08.10.2021  година на директора на ОУ „Свети 

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

учебната 2021/2022 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. 
Осемте от определените ръководители на групи са с трудови договори към 

училището. Със същите са сключени допълнителни споразумения.  

Ръководителите на групи са 8 и  са с трудови договори към училището. Със същите 

са сключени допълнителни споразумения. 

 

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

Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 г. са изразходвани следните финансови 

средства, предоставени целево на училището: 

За учебната 2021/2022 година общо разходите са 21330,63 лв.: 

➢ Разходи за възнаграждения на ръководителите: 12399,95 лв. 

➢ За осигуровки – 2891,68 лв. 

➢ За закупуване на материали: 6039,00 лв. 



 
Разходите през 2021 година и 2022 година за учебната 2021/2022 г., както следва: 

Остатък към 01.10.2021 година – 10593 лева 

 

За периода 01.10. – 31.12.2021 г. са  извършени разходи: 10278,75 лв. 

➢ Разходи за възнаграждения на ръководителите: 3438,00 лв. 

➢ За осигуровки – 801,75 лв. 

➢ За закупуване на материали: 6039,00 лв. 

 

Остатък към 01.01.2022 година – 314,25 лева 

 

За финансова 2022 година:  

По стандарта: институция –  2050 лв.  

Ученици  - 538 бр.              - 17351 лв.  

Всичко:              - 19401 лв. 

Остатък към 01.01.2022 г. –  314,25 лв. 

 

Общо средства за 2022 г.: 19401 лв. + 314,25 лв. = 19715,25 лв. 

 

За периода 01.01. – 30.06.2022 г. са извършени  разходи: 11051,88 лв. 

➢ Разходи за възнаграждения на ръководителите: 8961,95 лв. (978 часа) 

➢ За осигуровки – 2089,93 лв. 

Не са закупувани материали. 

 

Остатък към 01.07.2022 година – 8663,37 лв.  

 

Остатъкът от средства към 01.07.2022 г., ще се използва до края на календарната 2022 г. 

за организиране на заниманията по интереси на учениците през учебната 2022/2023 г. 

 

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 

30.09.2021 

училище Педагогически 

съвет 

2 Определяне на броя на 

групите за занимания 

по интереси в ОУ 

„Свети Климент 

Охридски“ 

До 

10.10.2021 

училище Директор 

 

3 Утвърждаване на 

предоставените от 

ръководителите на 

групи графици за 

провеждане на 

извънкласни дейности 

от ръководителите на 

групи 

До 10.10.2021  училище Директор  

4 Провеждане на 

извънкласните 

дейности по 

утвърдените графици 

От 10.10.2021 

г. до 

30.07.2022 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 10.10.2021 

г. до 

30.07.2022 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 

2022 г. 

Училище  Административно 

ръководство 

Ръководители на 

извънкласните 

дейности и 

участници 

7 Представяне на отчет 

за проведените 

до 01.09.2022 

г. 

Училище  Административно 

ръководство и 



 
извънкласни дейности 

през учебната 

2020/2021 г.  

ръководители на 

извънкласни 

дейности 

Р.Дюлгерова 

 

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

резулатат на проведените часове, бе постигната: 

 

Група Математика 5 клас: 

Основна цел: 

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. 

 

Основни задачи: 

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.  

 

Методи на обучение: 

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. Бяха използваните интерактивни методи  на обучение  - 

презентации, подготвителни тестове, работа в малки групи и др. 

Заниманията по проекта започнаха на 11.10.2021 и приключиха на 06.06.2022. 

Учениците посещаваха редовно занятията. Часовете бяха структурирани:  

1) работа върху тематични задачи,  

2) упражнения и решаване на тестове.  

Част от учениците преодоляха пропуските си, повишиха мотивацията се за учене и 

осъзнаха, че системната  работа дава отлични резултати.  

 

Група Математика 6 клас 1, 2, 3 група: 

Основна цел: 

Дейността на групите 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. 

 

Основни задачи: 

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 и 

подготовка за НВО със знанията за 6 клас.  

 

Методи на обучение: 



 
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. Бяха използваните интерактивни методи  на обучение  - 

презентации, подготвителни тестове, работа в малки групи и др. 

Учениците посещаваха редовно занятията. Часовете бяха структурирани:  

1) работа върху тематични задачи,  

2) упражнения и решаване на тестове.  

Част от учениците преодоляха пропуските си, повишиха мотивацията се за учене и 

осъзнаха, че системната  работа дава отлични резултати.  

 

Група Математика 7 клас - 1,2,3 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 11.10.2021 и приключиха на 27.06.2022. 

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 по интереси „Български танци“ – 1, 2 група 

Първа група:  Групата се състои от 18  ученици   от 1 б клас. Занятията се проведоха от 

13.10.2021г.до 01.06.2022г. в рамките на  64 часа. Основните занимания на групата са:  

запознаване с историята на танца, усвояване на  основните елементи на танцовите 

движения, запознаване с основните танцови движения на Дунавско, Джиновско, 

Пайдушко, Право хоро, Буенек, научаване на  песните „През гора вървяха“ и „Лаленце 

се люлее“, танц „Лаленце се люлее“, „Тракийка“, „Джиновско“, „На чешмата“ 

Втора група.  Групата се състои от 16  ученици   от 1а клас. Занятията се проведоха от 

11.10.2021г.до 13.06.2022г. в рамките на  64 часа. Целта е да се развие интереса на 

учениците към българския фолклор,  към богатото музикално и танцово наследство, да 

се постигне добра танцувална техника, да се развие ритмичността в изпълнението на 



 
българските народни танци, актьорско майсторство при изпълнението им, развиване на 

уменията за работа в екип, възпитание в родолюбие. 

 Очакван резултат е учениците да са по-мотивирани за изпълнение на 

индивидуални и групови задачи, да работят успешно в екип, да подготвят сценични 

танци за изпълнение пред публика на обществено събитие. 

Група по интереси „ДТА „Звездички“ – 1, 2, 3 , 4 група 

  

Първа група:  

Групата се състои от 16  ученици   от 2 а, б, в класове. Занятията се проведоха от 

12.10.2021г.до 01.06.2022г. в рамките на  64 часа. Целта е да се развие интереса на 

учениците към българския фолклор,  към богатото музикално и танцово наследство, да 

се постигне добра танцувална техника, да се развие ритмичността в изпълнението на 

българските народни танци, актьорско майсторство при изпълнението им, развиване на 

уменията за работа в екип, възпитание в родолюбие. 

Основните дейности са :  

             -учениците се запознаха с историята на танца 

 - усвоиха основните елементи на танцовите движения 

 - запознаха се с основните танцови движения на Дунавско, Джиновско, 

Пайдушко, Право хоро, Буенек 

 - научиха песните „През гора вървяха“ и „Лаленце се люлее“ 

 - подготвиха танц „Лаленце се люлее“ 

 - танц „Тракийка“ 

 - танц „Джиновско“ 

 -танц „На чешмата“ 

Втора група Групата се състои от 14  ученици   от 3 а,б,в класове. Занятията се проведоха 

от 14.10.2021г.до 01.06.2022г.. в рамките на  64 часа. По време на занятията учениците 

се запознаха с историята на танца, усвоиха основните елементи на танцовите движения, 

запознаха се с основните танцови движения на Дунавско, Джиновско, Пайдушко, Право 

хоро, Буенек, научиха песните „През гора вървяха“ и „Лаленце се люлее“, подготвиха 

танц „Лаленце се люлее“, танц „Тракийка“, танц „Джиновско“, танц „На чешмата“. 

Трета група Групата се състои от 15  ученици   от 4 и 5 клас. Занятията се проведоха от 

11.10.2021г.до 27.06.2022г.. в рамките на  68 часа.  В часовете учениците се запознаха с 

историята на българската народна хореография, запознаха се с образци на хореографията 

от български автори,  заучиха комбинации от движения от танците Дайчо, Закачка, 

Женски пролетен танц, Тракийски танци, Шопска сюита, Еркечки танц, Мизийски танц, 

подготвиха танц Дайчо за сценична изява, Шопска сюита, Закачка, Женски пролетен 

танц. 

Четвърта група Групата се състои от 16  ученици   от 6 и 7  класове. Занятията се 

проведоха от 13.10.2021г.до 29.06.2022г.. в рамките на  72 часа. През обучителния период 

учениците се запознаха с историята на българската народна хореография, запознаха се с 

образци на хореографията от български автори, заучиха комбинации от движения от 

танците Дайчо, Закачка, Женски пролетен танц, Тракийски танци, Шопска сюита, 

Еркечки танц, Мизийски танц, подготвиха танц Дайчо за сценична изява, Шопска сюита,  

Закачка,  Женски пролетен танц 



 
Постигнати  резултати от обучението на групите:  Учениците са по-мотивирани за 

изпълнение на индивидуални и групови задачи, да работят успешно в екип, да подготвят 

сценични танци за изпълнение пред публика на обществено събитие. 

 

Фанфарен оркестър: 

Оркестъра  е съставен от 17 деца ученици от 7в клас.  Създаден е като представителна 

част на училището за празници , тържества и други  обществени изяви. 

Данни за заниманията по интереси:  

I. Дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за 

популяризиране на постиженията им: 

1. Участия в училищни и общински  празници ,Празнично шествие 24.Май, Областен 

преглед на духовите и фанфарни оркестри 25.06.2022 гр. Бургас 

2. Класови мероприятия посветени на различни празници или тържества:  

✓ Тържествено откриване и закриване на учебната година 

 

3. Популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване на сайта на 

училището и в медийното пространство:  

✓ Снимки и видео материали в сайта на училището, страницата във фейсбук. 

✓ Видео материали в бургаски електронни медии. 

II. Междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на 

постиженията на учениците: 

1. Участие в общоградска манифестация 24. Май 

2. Участие в Областен преглед на духовите и фанфарни оркестри. Присъден диплом 

и грамота за отлично представяне 

 

Група по интереси „Рисуване върху текстил“: 

Целта на работата в групата бе да запознае учениците с техниките за рисуване 

върху различните видове текстил и различните видове бои за тях. Да развива и 

усъвършенства естетическия вкус и творческите способности на децата. Да развива 

фантазията  и креативността у учениците .  

Групата се състои от  14  ученици   от 4 „А“  и 4 „В“  клас. Занятията се проведоха 

от  13.10.2021 г.до  15.06 2021.. в рамките на  64 часа. 

Постигнати  резултати:  

• Учениците с интерес посещаваха часовете и почти нямаше отсъстващи 

през цялата година 

• Беше създаден интерес към  рисуването и приложните изкуства. 

• Бяха създадени умения за работа  с различни техники и материали 

Група по интереси „Еко работилница“: 

Данни за групата : 

Група е създадена за развитие на основни  знания за природата и заобикалящия ни свят. 

Учениците се запознаха с климатичните промени и вредата от тях,  съпричастни са и 

към замърсяването на планетата и нейното опазване.  Работиха с рециклирани 



 
материали, както и събрани от природата.  Възпитахме чувство на отговорност и 

съпричастност към опазването на природата и здравословния начин на живот. 

Данни за заниманията по интереси:  

Дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за 

популяризиране на постиженията им: 

4. Участие в екскурзии до град Сливен, Акве Калиде и Планетум, на които децата се 

запознаха с много природни и физични закони, с красотата на българската природа и 

култура. Научиха, че за да се запази това богатство, природата трябва да се пази. 

5. Събираха природни материали, познаваха растения и билки. 

6. Класови мероприятия посветени на различни празници или тържества:  

✓ Проектна работа- „Слънце“ и „ Сезони“. 

✓ Представяне на проектите си пред останалите деца. 

7. Популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване на сайта на 

училището и в медийното пространство:  

✓ Отразяване на изявите на ФБ стената на училището и на  класа 

✓ Изложба в училище на всички изработени материали, макети и проекти 

✓ Получаване на ЕКО книжка, изработена от ръководителя с препоръка как да станат 

Супер Екогерои и пликче със семенца, които да засадят и отгледат сами 

Група по интереси „Минибаскетбол“ - начинаещи: 

В групата „Минибаскетбол-начинаещи“ участваха 15 ученици от I и II 
клас.Заниманията се провеждаха по разписание във физкултурния салон 
и/или в двора на училището. 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 усървенстваха технически и тактически 

похвати, повишиха физическата си подготовка, работиха в екип. 
 

Група по интереси „Минибаскетбол“: 

 В групата „Минибаскетбол“ участваха 15 ученици от III и IV клас. 
Заниманията се провеждаха по разписание във физкултурния салон 

и/или в двора на училището. Учениците посещаваха заниманията с голямо 
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. 

 
Група по интереси „Баскетбол“: 

В групата „Баскетбол“ участваха 15 ученици от V, VI и VII клас. 
Заниманията се провеждаха по разписание във физкултурния салон 

и/или в двора на училището. Учениците посещаваха заниманията с желание, 



 
усвоиха нови и затвърдиха вече научените от предходните години техники и 
похвати в баскетбола, които бяха планирани в тематичното разпределение. 

По време на заниманията по интереси в група „Баскетбол“ учениците 
разучиха и усървенстваха технически и тактически похвати, повишиха 
физическата си подготовка, работиха в екип. 
 

Група „IT творчество“: 

 
Данни за групата : 
Група за развитие на основни дигиталните компетентности на учениците, за усвояване на 

пропедевтични знания и умения за работа с графичен редактор, компютърна текстообработка и 

компютърна презентация, за разгръщане на познавателните възможности и креативното 

мислене на участниците.  

Данни за заниманията по интереси:  

Дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за популяризиране на 

постиженията им: 

8. Участие в училищни празници, конкурси, състезания, фестивали: 

✓ Онлайн изложба във ФБ на училището, посветена на 6 декември – Никулден, на тема 

„Морски пейзаж“/работа в Paint/. 

✓ Участие в училищен конкурс за коледна картичка /работа в Paint/. 

9. Класови мероприятия посветени на различни празници или тържества:  

✓ Подготвяне на поздравителни материали за празника на майката /комбиниран проект – Paint 

/Word/ 

✓ Представяне на презентации пред други съученици. 

10. Популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване на сайта на училището и в 

медийното пространство:  

✓ Отразяване на изявите на ФБ стената на училището.  

✓ Предоставяне на поздравителни коледни картички /работа Paint/ за приятели на 

училището. 

✓ Коледни поздравления за семействата. 

III. Междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на постиженията 

на учениците: 

3. Участие в общоградски тържества, състезания, спортни празници или конкурси:  

4. Съвместни дейности ДО на РБ “Пейо Яворов“, Бургас и Читалище „Изгрев 1909“, 

ЦПЛР или други институции: 

✓ Литературен конкурс „Моята мечтана история. Аз, герой в бъдещето“ – Народно 

читалище „Изгрев 1909“ 

✓ Дигитална онлайн изложба „Моята мечтана професия“ – ЦПЛР, гр. Бургас 

 

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

„Свети Климент Охридски“ за учебната 2021/2022г., 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: 

 

Група Математика 5 клас: 

Представителната изява на групата Математика 5 клас се проведе във вид на 

състезание между учениците.  Участниците трябваше да наредят за определено време 

кубчето на Рубик, като преди това имаха за задача да намерят и разучат системата за 



 
подреждането му. Представителната изява е свързана с изучавания материал в 5 клас за 

основни геометрични фигури и в частност на куб и паралелепипед.  

Учениците проявиха логика и бързина в състезанието и бяха активно подкрепяни 

от своите съученици. В проявата с голямо желание взеха участие и учители, които бяха 

в ролята на арбитри. Победителите от всеки клас получиха награда, а победителят между 

тях получи допълнителна поощрителна учебна награда от ръководителя на групата. 

Група Математика 6 клас 1, 2, 3 група: 

Представителната изява на групата Математика 6 клас се проведе във вид на 

състезание между учениците.  Участниците трябваше да решат тест, като групата беше 

разделена на две части. Едната част решаваше задачите на лист, като имаха право да 

извършват всички пресмятания само върху него. Другата част от учениците решаваха 

задачите на мобилен телефон, като имаха право да го използват без да записват задачите 

върху бели листи. Теста беше свързан с изучавания през годината учебен материал.  

Учениците проявиха логика и бързина в решаването на теста. Изводът, които беше 

направен след проверката е, че решаването на задачи върху лист е по-спокойно и по-

сигурно отколкото решаване само със мобилен телефон/таблет. 

Заниманията в групите по интереси спомогна на голяма част от учениците в  усвояването 

на материала, да се засили мотивацията  и трайното запомняне на знанията, да се 

стимулира прилагането на наученото в поставените задачи.  

 

Група Математика 7 клас група: 

Представителната изява се проведе във връзка с предстоящото НВО на 

седмокласниците пред учители и ученици от 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.  

Група по интереси „Български танци“ – 1 група 

Период на провеждане: 24.04.2022г. 

Начален час на провеждане: 10.00 ч. 

Място на провеждане: Парк „Изгрев“ - Бургас 

Участници: Учениците от Първи А клас, включени в групата 

Начин на провеждане:  

Представителната изява на група „Български танци – първа група“ се проведе в 

Парк „Изгрев“ пред повече от 300 граждани, родители и съученици като част от 

ежегодния концерт „Великденско хоро“, организиран от Община Бургас, Читалище 

„Изгрев“ и ОУ“Свети Климент Охридски. Участниците представиха пред публиката 



 
танците „Лаленце се люлее“, „Тракийка“, „Игра със стомни“ и поканиха всички гости на 

хоро с песните на народния певец Стоян Ганчев. 

Група по интереси „Български танци“ – 2 група 

Период на провеждане:  24.04.2022г. 

Начален час на провеждане:10.00 ч. 

Място на провеждане: Парк „Изгрев“ - Бургас 

Участници: Учениците от Първи Б клас,   включени в групата 

Начин на провеждане:  

Представителната изява на група „Български танци – втора група“ се проведе в 

Парк „Изгрев“ пред повече от 300 граждани, родители и съученици като част от 

ежегодния концерт „Великденско хоро“, организиран от Община Бургас, Читалище 

„Изгрев“ и ОУ“Свети Климент Охридски. Участниците представиха пред публиката 

танците „Лаленце се люлее“, „Тракийка“, „Игра със стомни“ и поканиха всички гости на 

хоро с песните на народния певец Стоян Ганчев. 

Група по интереси „ДТА „Звездички“ – 1 група 

Период на провеждане: 24.04.2022г. 

Начален час на провеждане: 11.00 

Място на провеждане: Парк Изгрев - Бургас 

Участници: Учениците от 2 а, б и в  клас, включени в групата 

Начин на провеждане:  

Представителната изява на група „Звездички– първа група“ се проведе в Парк 

„Изгрев“ пред повече от 300 граждани, родители и съученици като част от ежегодния 

концерт „Великденско хоро“, организиран от Община Бургас, Читалище „Изгрев“ и 

ОУ“Свети Климент Охридски. Участниците представиха пред публиката танците 

„Лаленце се люлее“, „Тракийка“, „Игра със стомни“ и поканиха всички гости на хоро с 

песните на народния певец Стоян Ганчев. 

Група по интереси „ДТА „Звездички“ – 2 група 

Период на провеждане:  24.04.2022г. 

Начален час на провеждане:10.00 ч. 



 

Място на провеждане: Парк „Изгрев“ - Бургас 

Участници: Учениците от Първи Б клас,   включени в групата 

Начин на провеждане:  

Представителната изява на група „Български танци – втора група“ се проведе в Парк 

„Изгрев“ пред повече от 300 граждани, родители и съученици като част от ежегодния 

концерт „Великденско хоро“, организиран от Община Бургас, Читалище „Изгрев“ и 

ОУ“Свети Климент Охридски. Участниците представиха пред публиката танците 

„Лаленце се люлее“, „Тракийка“, „Игра със стомни“ и поканиха всички гости на хоро с 

песните на народния певец Стоян Ганчев. 

Група по интереси „ДТА „Звездички“ –  3 група 

Период на провеждане: 24.04.2022г. 

Начален час на провеждане: 11.00 

Място на провеждане: Парк Изгрев - Бургас 

Участници: Учениците от 4 и 5 клас, включени в групата 

Начин на провеждане:  

Представителната изява на група „Звездички– трета група“ се проведе в Парк 

„Изгрев“ пред повече от 300 граждани, родители и съученици като част от ежегодния 

концерт „Великденско хоро“, организиран от Община Бургас, Читалище „Изгрев“ и 

ОУ“Свети Климент Охридски. Участниците представиха пред публиката танците 

„Женски пролетен“, „Дайчо“, „Закачка“ и поканиха всички гости на хоро с песните на 

народния певец Стоян Ганчев. 

Група по интереси „ДТА „Звездички“ – 4 група 

Период на провеждане: 24.04.2022г. 

Начален час на провеждане: 11.00 

Място на провеждане: Парк Изгрев - Бургас 

Участници: Учениците от 6 и7 клас, включени в групата 

Начин на провеждане:  

Представителната изява на група „Звездички–четвърта група“ се проведе в Парк 

„Изгрев“ пред повече от 300 граждани, родители и съученици като част от ежегодния 

концерт „Великденско хоро“, организиран от Община Бургас, Читалище „Изгрев“ и 

ОУ“Свети Климент Охридски. Участниците представиха пред публиката танците 



 
„Женски пролетен“, „Дайчо“, „Закачка“ и поканиха всички гости на хоро с песните на 

народния певец Стоян Ганчев. 

 

Фанфарен оркестър: 

Оркестърът осъшестви 5 публични изяви през учебната 2021/2022 година 

✓ Тържествено откриване на учебната година 
✓ Участие в тържество за закриване учебната година начален курс 1ви Юни 
✓ Участие в манифестацията за 24 Май 
✓ Участие в областен преглед на духовите и фанфарни оркестри  25.06. 2022 , гр. 

Бургас. Присъден диплом и грамота. 

Участие в тържествено закриване на учебната година. 

Група по интереси „Рисуване върху текстил“: 

Ръководител Росица Пенчева 

Период на провеждане:23.02.2022. г. 

Начален час на провеждане: 17:00  ч. 

Място на провеждане: коридор в училище 

Участници: ученици от 4а и 4 в клас 

Начин на провеждане: изложба - базар 

 

Група по интереси „Еко работилница“: 

Всички изработени материали се изложиха в коридорното пространство 

на училището и публикувани в социални мрежи, конкурси, пред семействата по 

поводи, изработване на такива за приятели на училището, представяне пред 

съученици. 

Група по интереси „Минибаскетбол“ - начинаещи: 

По време на представителната изява на 21.05.2022 г. децата бяха 
разпределени в два отбора. Направиха демонстративен мач пред своите 
съученици и 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. 

Учениците и родителите изявиха желание заниманията по интереси в 
групата „Минибаскетбол-начинаещи“ да продължи и през следващата 
2022/2023 учебна година. 

 
Група по интереси „Минибаскетбол“: 

По време на представителната изява на 04.06.2022 г. 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 
2022/2023 учебна година. 



 
Група по интереси „Баскетбол“: 

По време на представителната изява на 18.06.2022 г. 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 2022/2023 учебна година. 
 

Група „IT творчество“: 

Представяне на материалите в социални мрежи, конкурси, пред семействата по 

поводи, изработване на такива за приятели на училището, представяне пред 

съученици: 

✓ Представяне на „Морски пейзаж“, „Коледна картичка“ на ФБ стената на 

училището – 15 участници. 

✓ Изработване на поздравителни материали за семействата за Коледа и за празника 

на мама – 15 участници. 

✓ Популяризиране на постиженията в литературен конкурс „Моята мечтана 

история. Аз, герой в бъдещето“ – Народно читалище „Изгрев 1909“ 

Общо участници – 7 уч. 

Наградени – 3 уч. 

1 място Елеонора Неделчева /7 – 10 г./ 

2 място Божидара Бойчева /7 – 10 г./ 

3 място Радостин Иванов /11 – 13 г./ 

Според регламента на конкурса наградените творби трябва да бъдат включени в 

специална книга. 

✓ Популяризиране на постиженията  чрез участие в  дигитална онлайн изложба 

„Моята мечтана професия“ – ЦПЛР, гр. Бургас 

Наградени: 

1 място Мила Йонова 

3 място Радостин Иванов 

Поощрения: Божидара Бойчева, Рая Самарова, Теодора Асенова, Александра 

Бъчварова, Мартин Пулев. 

✓ Открито занятие пред останалите съученици от класа– 14.06.2022 г., 16:10 ч. 

Учениците представиха дигиталните си портфолиа пред останалите ученици и ги 

запознаха с работите си от тези часове. Общо участници – 20 ученици и 2 учители. 

 

 

ЖЕНЯ  ЖЕЛЕЗОВА:................................... 

Директор 

 

 

 

 
 


