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I.Общи положения 
 

Училищната програма за изпълнение на дейностите, свързани със заниманията по 

интереси за учебната 2022/2023 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. 

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“: 

1. Осигуряване на условия за повишаване качеството на образованието в т.нар. 

STEM направления;  

2. Подобряване качеството на усвояваните от учениците в часовете по 

общообразователна 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; 

3.  Учениците да развият своя „човешки капитал“ – двигателят на обществото и 

националната икономика; 

4.  „Да се научим да знаем“ – усъвършенстване на знанията и уменията за учене; 

5. „Да се научим да правим“ – акцент върху кариерното ориентиране и прилагането 

на наученото на практика; подобряване на уменията за работа в екип; 

6. „Да се научим да живеем заедно“ – формиране на умения за сътрудничество, 

толерантност, разбиране на другите и решаване на конфликти; 

7. „Да се научим да бъдем“ – създаване на възможности за цялостно развитие на 

личност, която знае как да формира и отстоява собствените си идеи и позиции; 

8. Активно включване на родителите в хода на постигането на описаните цели. 

 

II. Основни цели на програмата 
 

1. Подпомагане на процесите на ефективна организация и провеждане на 

извънкласните и извънучилищни дейности с цел повишаване качеството на 

образователно-възпитателния процес и за удовлетворяване на индивидуалните 

образователни потребности на учениците  

2. Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на 

качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в групите за 

занимания по интереси  

 

III. Специфични цели: 
 

1. 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.  



 
2. 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.  
 

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите 

компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните 

науки 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. 

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

направления: 

✓ Дигитална креативност 

✓ Математика, 

✓ Изкуства и култура, 

      Всяко едно от тези направления включва определени теми, разработени на база 

изискванията на РЗИ за възрастовите особености на учениците. Темите от направленията 

спорт и изкуства имат за цел да задоволят потребностите на учениците от отдих и 

физическа активност и същевременно да обогатят своите знания и умения за развиване 

на определени физически качества 

       Тематичните направления наука (природни науки, математика, гражданско 

образование, екология) 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. 

      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. 

 

IV. ЗАДАЧИ: 

 1. Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в заниманията по 

интереси.  

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

по интереси.  

3. Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) по часове в групите за 

заниманията по интереси.  

4. Разработване на индивидуалните програми и планове на учителите в групите за 

заниманията по интереси и утвърждаването им от директора. 
 



 

V. Механизъм за постигане на целите на извънкласната дейност 

„занимания по интереси“: 
Заниманията по интереси се организират приоритетно в категориите: „Дигитална 

креативност“, „Математика“ и „Изкуства и култура“. 

Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, 

„Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия 

годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището. 

Те се организират в училището за учениците от I до VII  клас и са в съответствие с 

желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на 

заниманията и с възможностите на училището. 

Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически 

форми – клуб, състав, секция, отбор и други. 

Заниманията по интереси в училището включва провеждане на учебни часове и изяви 

на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и 

междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-

исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и 

други. 

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

направленията:  

1. Мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните 

направления : „Дигитална креативност“, „Математика“ и „Изкуства и култура“ : 

1.1. Запознаване на учениците и техните родители за целите на занимания 

по интереси в направленията: : „Дигитална креативност“, 

„Математика“ и „Изкуства и култура“ на родителска среща; 

1.2. Разясняване  от класните ръководители в часа на класа на тематичните 

направления ": „Дигитална креативност“, „Математика“ и „Изкуства и 

култура“, както и целите и приоритетите на заниманията по интереси; 

2. 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. 

5.2. Дейности по организация на групите са насочени към: 

✓ организиране на публични изяви на участниците в клубовете по интереси пред 

съученици, учители, родители;  

✓ участие в конкурси, състезания, фестивали;  

✓ срещи на участниците с представителите на други училища на територията на 

общината с цел представяне на резултатите от дейността си; 

✓ популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване на сайта на 

училището и в медийното пространство. 

 

1. Регистриране на групите занимания по интереси в информационна система за 

заниманията по интереси в срок до 7 октомври 2022 г. 

Отг.: ЗДУД, 



 
Техн. изпълнител 

2. Разглеждане на педагогическия съвет предложенията за занимания по 

интереси в училището за учебната 2022 - 2023 година в срок до 6 октомври 

2022 г. 

Отг.: ЗДУД 

3. Приемане на програма за занимания по интереси в срок до 6 октомври 2022 г.. 

Отг.: ЗДУД 

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

вида на групите, за популяризиране на постиженията им: 

1. Участие в празника  на  училището в зависимост от дейността на групата   

Срок: м. ноември  

Отг.: Ръководители на групи 

2. Участие в празника „1 юни – ден на детето“ и класови мероприятия 

посветени на завършване на учебната година, 24 май – Ден на славянската 

писменост; 

Срок: през учебната 2022/2023 година 

Отг.: Ръководители на групи 

3. Участие в конкурси, състезания, фестивали; 

Срок: през учебната 2022/2023 година 

Отг.: Ръководители на групи 

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

училището и в медийното пространство; 

Срок: през учебната 2022/2023 година 

Отг.: Ръководители на групи, 

Сашка Въжарова 

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

постиженията на учениците: 

1. Участие в общоградски тържества 

Срок: през учебната 2022/2023 година 

Отг.: Ръководители на групи 

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

1909“. 

Срок: през учебната 2022/2023 година 

Отг.: Ръководители на групи 

3. Участие в градски спортни състезания. 

Срок: през учебната 2022/2023 година 

Отг.: Ръководители на групи 

 

 

VI. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.: 
1. Дигитална креативност 

2. Математика 

3. Изкуства и култура 

 

VII. ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ: 

Групите от занимания по интереси за учебната 2022/2023 година при посочените 

тематични направления при минимум – 13; максимум – 25 ученика са:  



 
1. Дигитална креативност  

№ на 

групата 

Наименование на 

група 

Тематична 

област/подобласт 

Ръководител Клас, брой 

ученици 

Брой 

часове 

1 Дигитални науки Дигитална 

креативност/Дигитални 

умения 

Силвия 

Пенева 

V клас – 

20 

68 

2 Вълшебният свят 

на компютрите 

Дигитална 

креативност/Дигитални 

умения 

Анита 

Василева 

II Б клас – 

21 

64 

3 Учим и играем с 

новите 

технологии 

Дигитална 

креативност/Дигитални 

умения 

Анита 

Василева 

II В клас – 

18 

64 

2. Математика 

№ на 

групата 

Наименование 

на група 

Тематична 

област/подобласт 

Ръководител Клас, 

брой 

ученици 

Брой 

часове 

4 Математика 7 

клас – група 1 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Елиана 

Поптрайкова 

VII Б клас 

– 15 

72 

5 Математика 7 

клас –  група 2 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Елиана 

Поптрайкова 

VII Гклас 

– 15 

72 

6 Математика 7 

клас – първа 

група 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Софка 

Бойчева 

VII А 

клас – 15 

72 

7 Математика 7 

клас – втора 

група 

Математика/ 

Приложна 

математика 

Софка 

Бойчева 

VII В 

клас – 15 

72 

8 Малки 

математици  

Математика/ 

Приложна 

математика 

Краса 

Атанасова  

II „в“ и III 

„а“ клас - 

17 

64 

3. Изкуства и култура: 

№ на 

групата 

Наименование 

на група 

Тематична 

област/подобласт 

Ръководител Клас, брой 

ученици 

Брой 

часове 

9 Фанфарен 

оркестър 

Изкуства и 

култура/ 

Сценични и 

танцови изкуства 

Марияна 

Ченгелиева 

V А клас - 17  68 

10 Арт 

работилница 

Изкуства и 

култура/ 

Приложни 

изкуства 

Росица 

Пенчева 

I Б, I А, III А 

клас - 16 

64 

11 Малки 

мажоретки 

Изкуства и 

култура/ 

Сценични и 

Пламена 

Иванова 

I А клас – 16  64 



 
танцови изкуства 

 

ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ: 184 

 

VIII. БЮДЖЕТ 2021/2022: 

 

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: 

 

Показатели Стойности 

1. Брой ученици по АДМИН към 01.01.2022 г. 547 

1.1. За институция – бюджет 2022 г. 1900 

1.2. За ученик – бюджет 2022 г. 547 ученици х 30 лева 16410,00 

3. Обща сума на финансиране при изпълнение на целевата стойност/ 

минимум включени минимум 20% от учениците/  

4. Сума на финансиране със 100 % от сумата за финансиране за 

брой ученици  18310,00 

 

Разпределение на бюджета: 

 

Показатели Стойност 

І. Финансова информация за периода от 10.10.2021 г. до 

31.12.2021 г.   

1. Брой групи през учебната 2021/2022 г. 20 

2. Общ брой часове за всички групи 392 

3. Разходи за групи до 31.12.2021 г., в т.ч. 
 

3.1. Разходи за възнаграждения на ръководителите на 

извънкласни дейности  392 х 9,00 3528,00 

3.2. Разходи за осигурителни вноски за сметка на осигурителя 823,00 

3.3. Разходи за закупуване на материали, необходими за 

изпълнението на извънкласните дейности /по  лв. на ученик/ 6142,00 

3.4. Разходи за външни изпълнители   

Всичко разходи за периода от 08.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 10493,00 

ІІ. Прогнозна финансова информация за периода от 

01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.  

1. Брой групи 2021/ 2022 г. 20 

2. Общ брой часове за всички групи 968 

3. Разходи за групи за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г., в 

т.ч.  

3.1. Разходи за възнаграждения на ръководителите на 

извънкласни дейности 968 х 9,00 8712,00 



 

3.2. Разходи за осигурителни вноски за сметка на осигурителя 2032,00 

3.3. Разходи за закупуване на материали, необходими за 

изпълнението на извънкласните дейности   

3.4. Разходи за външни изпълнители.  

Всичко разходи до 30.06.2022 г. 

10744,00 без 

материали 

  остатък до 31.12.2022 г. – 7566,00 лв. 

 

ОБОБЩЕНИЕ: 

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. 

 

 

IX. БЮДЖЕТ 2022/2023: 

 

……………………………………………………………………………………. 


