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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Нормативно основание:   Училищната програма на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Дупница е разработена в съответствие 

с Наредба за приобщаващото образование и постановление №259/12.12.2018 г. на МС. 

        1.2. Цел:  Основна цел на проекта е 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. 

1.3. Специфични цели: 

1. Развитие на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците;  

2. Приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интереси; 

3. Превръщане на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви 

4. Включване на общността и родителите/близките на учениците в извънкласните дейности по интереси  

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg


2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕТО: 

     Спазени са изискванията: 

➢ 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; 

➢ Минимум 5% - външни лектори; 

➢ Да се включат минимум 20% от учениците в ЗИ  

В СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница са сформирани 19 групи в съответните направления: 8 групи са STEM (40% от 

всички групи).  

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 
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креативност 
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Математика  Технологии  Изкуства и 

култура 

Гражданско 

образование 
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образование 

и 

здравословен 
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живот 
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STEM – 40% 

Даниела 
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Клуб 
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18 

В. Томова  

Клуб 

„Математика, 

ура!“ – 4 кл.; 

бр. ученици – 15  

Н. Панова  

„Арт 

работилница“ 

ученици – 16 

Янка Мицова 

Клуб „Театър на  

английски език“  

ученици – 17 

Людмила 

Темелакиева –  

Клуб „Език 

свещен“ – 19  
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Рангелова 

Клуб 

„Природа и 

здраве“; бр. 

ученици – 15 

Митко 

Джоржев – 

Таекуондо; 
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 Ел. 

Масленкова 

Клуб 

„Занимателн

а физика“ 22 

Сийка Тасева –  

Клуб „Забавна 

математика“, 4 
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15 

 Ноелия Ортис   
Клуб „Театрално 

изкуство на 

испански език“ 
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Надя Райкова 

Клуб „Родна 

реч“; бр. 

ученици - 25 

 Мирослава 

Александрова 

- Клуб 

„Художестве

на 

гимнастика“ 

– 25 ученици 

  Валентин 

Вергилов – Клуб 

„Математика – 

гимнастика за 

ума“ 4 кл. – 

ученици – 15 

 Екатерина 

Грибанова – 

Вокална група 

„Усмивка“ 

ученици – 18 

Живка 

Мантаркова –

Клуб „Религия“ 

–бр. 25 ученици 

  

  Сашка Минева 

Клуб 

„Питагор“ 7 кл. 

– ученици – 25 

 Ил. Велинова –  

Група за народно 

пеене 

„Сияйница“- 15 

ученици 

   

    Александър 

Димитров - Клуб 

Мажоретки; 

ученици – 25 

   

 

1. 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: 

• 8 групи STEM – 42% от общия брой часове за занимания по интереси за учебната 2022/2023 година 

2. Минимум 5% - външни лектори 

• 4-ма външни лектори – 21% 

3. Да се включат минимум 20% от учениците в ЗИ: 

• Общ брой ученици, заявили участие в групите/клубовете за занимания по интереси през учебната 2022/2023 година 

– 358 или 37%. 

**************************************************************** 

Общо ученици в училището: STEM: 8 групи; Външни лектори – 4  



График на групите и клубовете по занимания по интереси: 

№ Име на клуба/групата Ръководител  Време на 

провеждане/часове 

Място на 

провеждане 

Брой 

ученици 

1 Компютърен клуб „Идея“ STEM Даниела Петрова 62 ч.;  Сряда 15,40 КЗ 1 17 

2 Клуб „Занимателна физика“ STEM Ел. Масленкова 

62 ч.;  

Вторник  314 22 

3 Клуб „Експериментална химия“ STEM Донка Тодорова 62 ч.;  Четвъртък; 15,40 312 18 

4 Клуб „Природа и здраве“ Лилия Рангелова; 62 ч. Вторник; 15,40 211 15 

5 Клуб „Забавна математика“ 4 клас STEM Сийка Тасева; 60 ч. Сряда; 15,30 303 15 

6 Клуб „Математика, ура!“ 4 клас STEM Ваня Томова; 60 ч.  Понеделник; 15,30 302 15 

7 Клуб „Математика – гимнастика на ума“ 4 клас STEM Валентин Вергилов; 60 ч. Вторник; 15,30 301 15 

8 Клуб „Питагор“ 7 клас STEM Сашка Минева 62 ч.;  Четвъртък; 15,40 208 25 

9 Клуб „Арт работилница“ STEM Николина Панова 62 ч. Петък; 15,40 ИИ 16 

10 Клуб „Театрално изкуство на испански език“ Ноелия Ортис  

62 ч.;  

Вторник; 14,00 Исп. 

библиотека 

16 

11 Клуб „Театър на английски език“ Янка Мицова 

62 ч. 

Понеделник; 15,45 108 17 

12 Вокална група Екатерина Грибанова 60 

ч. 

Четвъртък; 15,40 Видео 

зала 

18 

13 Група за народно пеене „Сияйница“ Илияна Велинова 60 ч. Вторник; 15,40 307 15 

14 Клуб „Език свещен“ 

 12 кл. 

Л. Темелакиева 60 ч.;  Понеделник; 14,00 206 19 

15 Клуб „Родна реч“ 7 кл. Надя Райкова 62 ч. Понеделник; 15,40 207 25 



№ Име на клуба/групата Ръководител  Време на 

провеждане/часове 

Място на 

провеждане 

Брой 

ученици 

16 Таекуондо Митко Джорджев 60 ч. Петък; 15,40 Малък 

физкулт. 

салон 

15 

17 Художествена гимнастика Мирослава 

Александрова 60 ч. 

Вторник – 15,40 

 

Малък 

физкулт. 

салон 

25 

18 Клуб Хип-хоп. Тик-ток – външен  Ал. Димитров  60 ч. Вторник – 15,40 

Петък – 15,40 

Физкулт. 

салон 

малък 

25 

19 Клуб Религия – външен Ж. Мантаркова 60 ч. Сряда – 15,40 2013 25 

 

 

Забележка: Провеждането на часовете за занимания по интереси се извършва реално в училище в присъствена среда за класовете от I-IV 

клас. При карантиниране на отделни класове заниманията да се провеждат от разстояние в електронна среда. Останалите групи провеждат 

заниманията, както са заложени. При извънредни обстоятелства, свързани с епидемията от COVID-19, часовете се провеждат в Microsoft 

Teams, където е приложимо. 

3. ЗАДАЧИ: 

1. В процеса на реализация на проекта у учениците да се развият уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните 

способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;  

2. Да се работи за повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;  

3. Училището да се превърне в привлекателно място за учениците, да се насърчи бъдещата им социална, професионална и 

личностна реализация;  

4. Да се включат родителите/близките на учениците в заниманията по интереси на училището  

 

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 



1. Учениците  да се развият уменията за учене, да усъвършенстват компетентностите, творческите и спортните си заложби;  

2. Да се повишат образователните постижения на учениците в определени научни области и STEM науките;  

3. Училището да бъде привлекателно място за учениците, където да развиват потенциала си и да изградят собствената си социална, 

професионална и личностна реализация;  

4. Да се включат повече родителите/близките на учениците в заниманията по интереси на училището и да бъдат реализирани повече 

дейности съвместно с тях.  

 

Училищната програма е отворена, може да бъде актуализирана при необходимост, приета е на заседание на ПС, проведено на 11.10. 

2022 г. (Протокол № 1) и е утвърдена със заповед №0301/12.10.2022 г. на директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

 


