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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

 
/по Наредбата за приобщаващото образование, национално финансиране/ 

 

 

 

I. Съдържание на училищна програма: 

 Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления „Гражданско образование“, 

„Изкуства и култура“ „Дигитална креативност“, „Природни науки“ в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2022- 2023 година; 

 Тематични направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в училището; 

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

 Междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на постиженията на учениците; 

 Групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите.  

 

II. Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните области „Гражданско образование“, 

„Изкуства и култура“ „Дигитална креативност“, „Природни науки“ в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2022-2023 година: 

 

 Стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения; 

  Изяви на способностите на учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование; 

mailto:oucgora@abv.bg


 Подкрепяне развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на природните науки, сценичните и танцови изкуства, 

спорта, гражданското образование и дигиталните умения; 

 Подпомагане професионалното ориентиране на учениците; 

 Развиване ключовите компетентности, възпитаване в ценности, насърчаване на иновациите и креативното мислене на учениците; 

 Включване на голям брой ученици в занимания по интереси и превръщане на училището в привлекателно място за тях. 

 

III. Идентифициране интересите на учениците в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Черна гора  

 

Номер 

по ред 

Вид дейност за 

идентифициране на интересите 

на ученика и обхват 

Начин за идентифициране на интересите на 

ученика 

Изпълнител/ отговорник Срок за изпълнение 

1. - проучване на интересите на 

ученика  

- всички ученици от училището 

Анкетна карта за ученици, които желаят да 

участват в занимания по интереси  

класните ръководители 

и родителите на 

учениците 

26.09.2022г. 

2.  идентифициране на: 

- съответствие между 

потребностите и желанията на 

ученика и възможностите на 

училището; 

- миналият опит на ученика в 

извънкласни дейности 

провеждане на индивидуални и групови 

разговори, беседи. 

 

класните ръководители 

и родителите на 

учениците 

30.09.2022г. 

 

 Критерии за избор на ръководители на извънкласни дейности: 

 наличие на минал опит и участие в организирането и провеждането на извънкласни дейности за занимания по интереси; 

 наличие на квалификация в съответната тематична област за провеждане на заниманието по интереси. 

 

 Списък с групите за занимания по интереси, в съответствие с възможностите на училището: 

 Клуб „Магията на информационните технологии”; 

 Клуб „Млад природолюбител“; 

 Ателие „Цветна палитра”;  

 Клуб „Фолклор на етносите- Ромски фолклор”;  

 Клуб „Млад спортист”; 

 Вокална група „Щурче“. 



 

 Общо представяне на дейностите на групите за занимания по интереси –тематични направления, групи, ръководители, изяви: 

Тематично 

направление 

Наименование 

на групата 

Цели Брой 

ученици 

Ръководител Брой часове/ 

представителни изяви 

Дигитална 

креативност 
Клуб „Магията 

на 

информацион-

ните 

технологии“ 

-събуждане на интерес към информационните технологии; 

-усъвършенстване на познавателната активност, 

логическото мислене и умението да се съпоставят данни и 

да се правят изводи; 

- надграждане на способностите и качествата на мислене 
(рационалност, бързина, гъвкавост, критичност); 

-формиране на личностни качества (наблюдателност, 

логическа мисъл); 

-умения за работа в екип. 

10 Петя Ненова 68 часа 

„Магията на информационните 

технологии” - представителна 

изява на групата / 08.06.2023г./ 

Гражданско 

образование 

Клуб „Фолклор 

на етносите- 

Ромски 

фолклор” 

-възпитаване в дух на толерантност и уважение.; 

-придобиване на знания за света на човека, включващи 

понятията етническа и национална принадлежност, етнос, 

нация, народ; 

-формиране на познавателни, комуникативни и практически 

умения при работа с художествени текстове. 

12 Дочка 

Иванова 

68 часа 

„Слово, танц и музика ”- 

представителна изява на 

групата /25.04.2023г./ 

 

 

Приложни 

изкуства 

Ателие „Цветна 

палитра” 

-осмисляне свободното време на учениците; 

-формиране на творческо мислене и любов към изкуството; 

-разбиране, оценяване и осъществяване на творческия 

процес при създаване на художествена творба; 

-изграждане на навици за индивидуална и групова работа; 
-стимулиране на детското въображение, желание за изява и 

постигане самочувствие на творец. 

 

11 

 

Радостина 

Петкова 

68 часа 

Арт –проект “Творим заедно“ - 
представителна изява                        

/07.03.2023г./ 

 

Околна среда Клуб „Млад 

природолюби-

тел“ 

-формиране у учениците на любов към природата и интерес 

към опазване на околната среда; 

-развиване на компетентностните и творчески способности 

на учениците; 

-изграждане на умения за работа в екип; 

-осмисляне свободното време на учениците. 

10 Евгени 

Стоянов 

68 часа 

„Млад природолюбител“- 

представителна изява на 

групата /09.06.2023г./ 

 

Сценични и 

танцови 

изкуства 

Вокална група 

„Щурче“ 

-формиране на положително отношение към музиката като 

изкуство; 

-изграждане на певчески и вокални умения; 

-обогатяване двигателната култура на учениците, чрез 

импровизиране на танцови стъпки и умения; 

-насърчаване на детската артистичност; 
. осмисляне свободното време на учениците. 

10 Ангелина 

Петкова 

68 часа 

„24 май“ Концерт по случай 

патронния празник на 

училището- представителна 

изява на групата /22.05.2023г./ 

 

 


