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І. Общи положения 

1. Училищната програма за заниманията по интереси е разработена на 

основание: 

- Закон за предучилищното и училищното образование 

- Наредбата за приобщаващото образование 

2. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на 

компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките,технологиите, 

изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за 

придобиване на умения за лидерство. 

3. Заниманията по интереси са част от общата подкрепа за личностното 

развитие на учениците. 

4. Редът, условията и начинът на сформирането на групите за заниманията по 

интереси в гимназията  се осъществява в съответствие с изискванията на нормативната 

уредба в областта на образованието и вътрешноучилищните инструкции и разпореждания. 

 

II. Цели 

2.1. Основни цели  

2.1.1. 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. 

2.1.2. Планиране и осъществяване на педагогически контрол по 

отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в групите 

за занимания по интереси. 

 

2.2.Специфични цели 

2.2.1. 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. 

2.2.2. 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. 

 

III. Задачи 

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

заниманията по интереси. 

2. Приемане на ПС и утвърждаване от директора на училищната програма 

за заниманията по интереси. 

3. Определяне на ръководителите на групи за занимания по интереси. 

4. Изготвяне и утвърждаване на график по часове в групите за заниманията 

по интереси. 

5. Разработване на индивидуалните програми и планове на учителите в 

групите за заниманията по интереси и утвърждаването им от директора. 

 

 

 



ІV. Дейности 

1. Тематична област/ тематична подобласт: 

1.1. Тематична област: Екологично образование и здравословен начин 

на живот 

Тематична подобласт: Екология 

Група: „Зелено предприемачество - зелен свят“ 

1.2. Тематична област: Математика 

Тематична подобласт: Математическа логика 

Група: „Желание за успех“ 

1.3. Тематична област: Технологии 

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, 

творчество, игра и памет 

Група: „Стил и красота“ 

 

 

V. Дейности за изява на учениците, включени в заниманията по интереси  

1. Организиране на публични изяви на участниците в клубовете и в групите 

по интереси пред съученици, учители, родители;  

2. Участие в конкурси, състезания, фестивали;  

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

на училището и в медийното пространство. 

4. В случаи на преустановени присъствени учебни занятия за учениците, 

планираните дейности за заниманията по интереси с учениците могат да бъдат провеждани 

в електронна среда от разстояние, чрез създаване на виртуални класни стаи в платформата 

на MS Teams. 

 

 

VI. Очаквани резултати 

Усъвършенстване на заниманията по интереси, като успешен модел за 

модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието. 

Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на 

учебното и извънучебното време у учениците. 

Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт, 

отдих  и стимулиране на творческото развитие на учениците. 

Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес 

Осигуряване на достъп и насърчаване на учениците към разнообразни форми 

на непрекъснато образование, насочени към овладяване на ключови компетентности. 

Подпомагане родителите, настойниците и близките на учениците в 

обучението и възпитанието на децата им. 

Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип. 

Ангажиране на свободното време на учениците, чрез осигуряване на 

благоприятни условия за отдих и учебни занимания и стимулиране на творческото им 

развитие. 

 

 

VII. Ръководители на групи 

Ръководители на групите за занимания по интереси са педагогически 

специалисти, които притежават професионална квалификация в областта на съответното 

занимание. 



Допълнителни задължения и отговорности на ръководителя на клуба/ 

групата във връзка с реализиране на заниманията по интереси: 

 

1. Проучва мнението на учениците чрез анкета, която е изготвена от 

директора на училището. Анкетата съдържа индикатори за отчитане на: 

1.1. Индивидуалните потребности, интересите и познавателното 

развитие на ученика; 

1.2. Миналия опит на ученика в занимания по интереси; 

1.3. Съответствието между потребностите и желанията на ученика, 

регистрираните предложения в информационната система и възможностите и спецификата 

на училището. 

2. Организира подаването на заявления от родителите на учениците, с 

изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик. 

3. Изготвя тематична програма за работа с клуба или групата по 

съответната тематична област, която съдържа: цели, очаквани резултати, теми, годишен 

брой часове, времеви график - дата, място на провеждане, начален час, брой часове. 

Програмата трябва да включва занимания по интереси минимум два часа седмично. В 

програмата включват и две публични изяви на учениците от клуба/групата. Програмата се 

утвърждава от директора. 

4. Разработва и води цялостната документация на клуба/групата - 

тематична програма, дневник на клуба/групата. 

5. Планира и заявява необходимите за работата на клуба или групата 

материали, консумативи и електронни продукти в рамките на определения бюджет. 

6. При отсъствието на ръководителя на клуба/групата повече от три часа 

времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва 

общият брой часове за дейността. 

7. Ръководителят на клуб или група отразява отсъствията на учениците в 

дневника на клуба или групата и го оформя като отсъствие по уважителни причини или по 

неуважителни причини съгласно представения от ученика документ. 

8. Ръководителите съвместно с родителите и/или с външни юридически 

лица организира най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в 

групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, 

изложби, дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите 

постижения, способностите на учениците и творческите резултати. 

9. При необходимост организират съвместни дейности с 

родителите/настойниците - родителска среща, индивидуална среща, дискусионни срещи, 

анкетно проучване, изява на учениците и други. 

10. Носят отговорност за осигуряване безопасността на учениците, 

включени в клуба или групата за занимания по интереси, за опазване на живота и здравето 

им по време на реализиране на планираните дейности или изяви. Провеждат инструктаж за 

правилата на работа и поведение. 

11. След приключване на заниманията за учебната година, изготвят 

изисканите справки, доклади, отчети и други на ниво училище. Предават дневниците на 

клуба/групата, след приключване на заниманията, както и приложените към него/нея 

документи на директора на училището. 

 

Училищната програма е приета с решение на ПС с протокол № 01/25.10.2022 г.  


