
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ИВАН ВАЗОВ» - Б У Р Г А С 

 
гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” 42 
 

тел/факс 817690 - директор 

817694 - зам. директор        web : http://ivazov-burgas.com 

817693 - канцелария         e-mail: ivazov_bs@abv.bg 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Виктор Григоров 

/Директор/ 

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 

„Занимания по интереси” 

по наредба за Приобщаващото образование 

за учебната 2021/2022 г. 

 

Програмата е приета на заседание на педагогическия съвет от 28.09. 2021 г. с протокол 

№ 1  и утвърдена със заповед на директора № 99/28.09.2021 г. 

I. Общи положения 

   Училищната програма за изпълнение на дейностите, свързани със заниманията по 

интереси за учебната 2018/2019 г. е разработена на основание чл. 21д, ал. 2 от 

Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на 

Министерски съвет от 2017 г. изм. С Постановление № 289 от 12.12.2018 г. 

   Цели на извънкласната дейност „Занимания по интереси”: 

1. Осигуряване на условия за повишаване на качеството на образованието в така 

наречените STEM-направления. 

2. Принос към професионалното ориентиране 



3. Подобряване на качеството на усвояваните от учениците в часове по 

общообразователна и разширена подготовка знания, умения и компетентности 

4. Усъвършенстване на знанията и уменията за учене 

5. Подобряване на уменията за работа в екип. 

6. Формиране на умения за сътрудничество, толерантност, разбиране на 

проблемите на другите и решаване на конфликти 

7. Създаване на възможност 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. Механизъм за постигане на целите 

1. Дейности за мотивиране на учениците за участие в заниманията по 

интереси в направленията: 

-Запознаване на учениците и техните родители  с целите на заниманията 

по интереси 

-Организиране на срещи на родителите и учениците с ръководителите на 

групите за занимания по интереси 

-Разясняване от класните ръководители в часа на класа с така наречените 

предмети от STEM-направленията. 

                    2.   Анкетиране на учениците за идентефициране на техните желания за 

включване в извънкласни дейности 

III.            Тематични направления за учебната 2020/2021 г.: 

-Езиков свят 

-Обществени науки и гражданско образование 

-Изкуство 

-Спорт 

-Дигитални компетентности 

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

-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 бизнеса на територията на областта с цел 

представяне на резултатите от дейността си 

- Популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване на сайта на училището 

и в медийното пространство 



V.         Групи, ръководители, график за провеждане на занятията: 

№ Наименование на 
клуба 

Ръководител на 
клуба 

Бр. 
ученици 

Бр. 
часове-
1-ви 
срок 

Бр. 
часове 
2-ри 
срок 

График на 
занятията 

1 „Млад историк” Анелия Вичева-IX-
XI-ти клас 

9 20 40 Сряда: 
14:00-14:40 
14:45-15:25 

2 „С дъх на мастило” Галина Банкина-
X-ти клас. 

15 20 40 Четвъртък: 
14:30-15:10 
15:15-15:55 

3 „Спортни игри-
колективни 
спортове“ / 
баскетбол 

Георги 
Георгакиев- 
X-XI-ти клас 

8 20 40 Сряда: 
14:35-15:15 
15:20-16:00 

4 „Млад химик“ Станка Узова-XI-
ти клас 

   Сряда: 
14:00-14:40 
14:50-15:30 

5 „Керамика и 
пластика” 

Иван 
Арабаджиев-
външен лектор- I-
ви клас 

15 20 40 Сряда: 
15:00-16:10 

6 „Керамика и 
пластика” 

Иван 
Арабаджиев-
външен лектор- II-
ри клас 

15 20 40 Четвъртък: 
13:00-14:10 

7 „С любов към 
книгата“ 

Диана Минчева-
VII-ми клас 

7 20 40 Четвъртък: 
14:15-14:55 
15:00-15:40 

8 «Приятели на 
математиката» 

Мирослава 
Славова-VII-ми 
клас 

8 20 40 Понеделник: 
12:00-12:40 
12:45-15:25 

9 «Океан 
математика» 

Иванка 
Геведжова-X-ти 
клас 

10 20 40 Понеделник: 
13:40-14:20 
14:25-15:05 

 

 

 

 

 

VI. Бюджет:  

1. Разпределение на бюджета за учебната 2021/22 г. 



3.Разходи за групи за  2021/2022 г. 7029,70 

3.1.Разходи за възнаграждения на ръководителите на извънкласните 
дейности 

5016 

3.2.Разходи за осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1153,70 

3.3.Разходи за закупуване на материали, необходими за 
изпълнението на извънкласни дейности-по 7 групи по 80 лв. на група 
и две групи-Керамика и пластика-200 лв. 

 760 

3.4.Разходи за услуги 100 лв 

 

 

2. Очаквано финансиране към 01.01.2021 г. 

Показатели Стойности 

1. Брой ученици по Админ 187 

1.1 . За институция 1900 

                    1.2.  За ученик 26,40 лв. 

                     1.3. Обща сума за финансиране при изпълнение на 
целевата стойност 

6836,80 лв. 

                   1.4. Сума на финансиране с 88% от сумата за финансиране 
за брой ученици 

6016,38 

 

 

 


