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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Нормативна основа. 

Училищната програма за занимания по интереси в СУ „Отец Паисий“ – 

Куклен през учебната 2022/2023 г. е разработена в съответствие с 

изискванията на: 

►Закон за предучилищното и училищното образование (2016 г.). 

►Наредба за определяне на държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование, приета с ПМС №232/20.10.2017 г., изменена и 

допълнена с ПМС №289/12.12.2018 г. 

►Наредба за определяне на държавния образователен стандарт за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017 г., изменена и 

допълнена с ПМС №289/12.12.2018 г. 

► Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в Област Пловдив. 

► Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в Община Куклен. 

► Стратегия за развитие на СУ „Отец Паисий” - Куклен (2021-2025 г.). 

►Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на учениците от уязвими групи през учебните 2022/2023г. в СУ „Отец 

Паисий” - Куклен. 

2. Принципи, същност, цели и организационни форми на 

заниманията по интереси. 

Училището разполага с необходимия капацитет (технически, 

технологични, материални, човешки и информационни ресурси) само да 

предлага и  провежда занимания по интереси. 

■ Заниманията по интереси включват: 

□ дейности за стимулиране развитието на личностни качества, 

социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на 

науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, 

здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво 

развитие, както и за придобиване на умения за лидерство. 

□ дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, 

туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, 

областно, национално и международно равнище. 

□ обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, 

чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена 

в съответствие с чл. 85, ал. 3 ЗПУО. 

■ 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 учениците. 

Заниманията по интереси могат да се осъществяват чрез различни 

организационни педагогически формати: 

□ Клуб 

□ Състав 

□ Ансамбъл 

□ Секция 

□ Отбор 
□ Други 

Заниманията по интереси могат да се провеждат под формата на: 

◙ учебни часове и изяви на учениците. 

◙ 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. 

Времето за провеждане на заниманията може да бъде: 
∆ Извън часовете по учебен план. 

∆ По време на целодневната организация на учебния ден, извън 

дейностите по самоподготовка, с оглед осигуряване на разнообразие от 

занимания по интереси. 

∆ През почивните дни. 

∆ През ваканциите. 

Места на провеждане на заниманията по интереси могат да бъдат: 

□ Училището 

□ База, определена в договор с юридическо лице 

□ Центрове за подкрепа за личностно развитие 

□ Музеи 

□ Библиотеки 

□ Читалища 
□ Бази на други външни организации. 

Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове 

и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два 

часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви 

график от ръководителя на групата с разпределение на темите, като описва 

наименованието на дейността, поставените цели, очакваните резултати и 

разпределение на съдържанието. 

Тематичните програми и графици за работата на групите, формират 

сумарно съдържанието на дейностите в обхвата на Училищната програма, 

която се утвърждава от директора. 



Училищната програма е насочена към: 

1). дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по 

интереси във формулираните приоритетни тематичните направления: 

„Дигитална креативност”, „Природни науки”, „Математика”, Технологии”, 

„Изкуства и култура”, „Гражданско образование, „Екологично образование и 

здравословен начин на живот” и „Спорт”. 

2). дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на 

учениците при избора на възможности за обучение и професия. 

3). тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се 

провеждат в училището. 

4). дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по 

интереси, за популяризиране на постиженията им. 

5). междуинституционални дейности за занимания по интереси и за 

изяви на постиженията на учениците;. 

6). групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите. 

Когато даден ученик е възпрепятстван да се включи в конкретно 

занимание, родителите представят документ, който удостоверява 

обстоятелствата за отсъствието му. 

В групи за извънкласни дейности се включват минимум 20% от всички 

ученици, които се обучават  в училището. 

Съставът на една група за занимания по интереси е в допустимия 

диапазон 12-26 ученици. 

Групите се сформират на основание на приложен Механизъм за 

идентифициране на индивидуалните интереси, потребности и желания на 

учениците, посредством попълване на Анкетна карта за ученици, желаещи да 

участват в занимания по интереси, и последващ анализ на резултатите от 

анкетирането, което предопределя основните тематични направления на 

заниманията. 

Директорът представя анализа на Педагогическия съвет, въз основа на 

резултатите на който да одобри предложенията за занимания по интереси, 

съобразно спецификата на посочените дейности и възможностите на 

училището. 

Учениците се включват в група за извънкласни дейности по интереси 

по заявено първо желание, а при невъзможност да се сформира такава група 

– по второ или следващо желание, без да се надвишава определения 

максимален брой ученици в група. 

Ръководители на групи за занимания по интереси са педагогически 

специалисти, служители на учебното заведение, юридически или физически 

лица, предлагащи търсените занимания по интереси и притежаващи 

професионален опит и/или професионална квалификация в областта на 

съответното занимание по интереси. 



Родители на ученици – участници в групи по интереси, чиито 

професионален опит е свързан със съответното тематично направление на 

извънкласните дейности могат да провеждат занимания до 3 часа годишно, в 

присъствието на ръководителя на групата. 

Заниманията по интереси се регистрират в информационна система за 

заниманията по интереси 

Училището, съвместно с родителите, 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. 

Ръководителите на групи, до 5-то число на следващия месец, след 

приключване на заниманията по интереси изготвя Отчетен доклад по 

образец, който се одобрява от директора. 

До 01 септември 2023 г. училището изготвя отчет за проведените 

занимания по интереси, на база на анализ на извършена социометрия за 

обратна връзка с родителите, посредством попълване на анонимна Анкетна 

карта за отчитане степента на удовлетвореност на родителите на ученици, 

участвали в групи за извънкласни дейности по интереси. 

3. Приоритетни тематични направления и подобласти: 

Тематичните направления и техните подобласти, в контекста на 

заниманията по интереси в училището могат да бъдат: 

3.1. Тематично направление „Математика“ 

Тематична подобласт: 

-Математическа лингвистика 

-Математическа логика 
-Математическо моделиране 

-Приложна математика 

3.2. Тематично направление „Природни науки“ 

Тематична подобласт: 

-Биологически науки 

-Околна среда 
-Физически, химически и науки за Земята 

3.3.Тематично направление „Технологии“ 

Тематична подобласт: 

-Езиков свят 

-Предприемачество 

-Природо-математическо знание 

-Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет 

-Техника и технологии 
-Хуманитарни познания 



3.4. Тематично направление „Дигитална креативност“ 

Тематична подобласт: 

-Дигитални умения 

-Иновации и решаване на проблеми 

-Креативно мислене в действие 
-Програмиране и роботика 

3.5. Тематично направление „Гражданско образование“ 

Тематична подобласт: 

-Емоционална интелигентност 

-Институционални знания и култура 

-Интеркултурна комуникация 

-Психология и превенция на зависимостите 
-Психология на общуването 

3.6. Тематично направление „Екологично образование и здравословен 

начин на живот“ 

Тематична подобласт: 

-Астрономически лаборатории 

-Екология 

-Знания за здравето 
-Хранене и здраве 

3.7. Тематично направление „Изкуства и култура“ 

Тематична подобласт: 

-Изящни изкуства 
-Приложни изкуства 

-Сценични и танцови изкуства 

3.8.Тематично направление „Спорт“ 

Тематична подобласт: 

-Индивидуални спортове 

-Колективни спортове 

Приоритетните тематични направления в Училищната програма на 

СУ „Отец Паисий” - Куклен за учебната 2022/2023 г. са базирани на 

европейския фокус върху развитието на знания и умения по т.нар. STEM 

дисциплини (Science, Technology, Engineering and Mathematics): 

● Дигитална креативност 

● Природни науки 

● Математика 

● Технологии 

● Изкуства и култура 

● Гражданско образование 

● Екологично образование и здравословен начин на живот 

● Спорт 

Заниманията по интереси по приоритетните тематични направления: 

Дигитална креативност, Природни науки, Математика и Технологии общо 

трябва да са не по-малко от 40% от общия годишен брой часове за 



организирани занимания по интереси, попадащи в обхвата на 

Училищната програма. 

 
РАЗДЕЛ II. ДЕЙНОСТИ. 

 

№ Раздел Основание Брой 

групи 

Брой 

участници 

Общ брой 

часове 

1 Механизъм  за 

идентифициране на 

индивидуалните 

интереси, потребности 
и желания учениците. 

Заповед за утвърждаване на 

Училищната програма 

   

2 Извънкласни дейности 

по интереси 

Тематични 

графици 

групите 

 

за 
програми 

работата 

и 

на 

12 214 716 

3 Организиране 

провеждане 

публични изяви 
учениците. 

и 

на 

на 

Тематични 

графици 

групите 

 

за 
програми 

работата 

и 

на 

12 214 24 

 

1. Механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси, 

потребности и желания на учениците. 

Настоящият Механизъм за идентифициране на индивидуалните 

интереси, потребности и желания на учениците, обучаващи се в СУ „Отец 

Паисий” - Куклен е разработен в съответствие с изискванията на Наредбата 

за определяне на държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

Механизмът, по същество представлява метод за идентифициране на 

извънкласните дейности, респективно ориентиране към темите на 

заниманията по интереси. 

Той е обективната основа за изготвяне на Училищна програма за 

занимания по интереси през учебната 2022/2023 г. 

Заниманията по интереси се организират в съответствие с желанието на 

родителите, с предпочитанията на учениците, със съгласието на родителите и 

учениците, както и със спецификата на избраните занимания и 

възможностите на училището. 

Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на 

желанията на учениците, разработено и приложено от училището и 

съдържащо индикатори за отчитане на: 

1). индивидуалните потребности, интересите и познавателното 

развитие на ученика. 

2). миналия опит на ученика в занимания по интереси. 



3). съответствието между потребностите и желанията на ученика, 

регистрираните предложения в информационната система и възможностите и 

спецификата на училището. 

Механизмът за идентифициране на извънкласните дейности е средство 

за определяне на: 

-конкретните извънкласни дейности; 

-броя на групите в училището; 

-състава на групите; 
-ръководителите на групите. 

Училищният механизъм се разработва за конкретната учебна година и 

включва: 

-предварително информиране на родителите, чрез публикуване на 

Съобщение на сайта на училището в Рубриката „Новини“. 

-провеждане на анкетно проучване за идентифициране на интересите 

на учениците, посредством попълване и подписване от страна на родителите 

и учениците на Анкетна карта – Приложение №1 към Механизма. 

Анкетната карта се публикува на електронната страница на училището, 

в Рубриката „За родителите“. 

-провеждане на индивидуални и групови разговори, беседи и др. с 

ученици, учители и родители – Протоколи от срещи с родители по класове. 

-разработване на Критерии за избор на ръководители на 

извънкласни дейности – Приложение А към Механизма. 

-информиране на родителите, кои занимания по интереси се предлагат. 

Информацията, Списък с избраните извънкласни дейности – Приложение 

Б към Механизма, съдържа: 

● наименование и описание на извънкласната дейност. 
● тематично направление и тематична подобласт. 

● брой занимания седмично/месечно/годишно. 

● продължителност на заниманията и период на провеждане. 
● минимален и максимален брой на учениците в група, който е 

необходим и/или оптимален за провеждане на съответните дейности по 

интереси. 

● данни за ръководителя на извънкласната дейност. 

Информацията се публикува на електронната страница на училището, в 

Рубриката „За родителите“. 

-попълване и подписване от страна на родителите и учениците на 

Заявление и декларация за информирано съгласие за участие на ученик 

в Училищна програма за занимания по интереси - Приложение №2 към 

Механизма. 
Заявлението се публикува на електронната страница на училището, в 

Рубриката „За родителите“. 



РАЗДЕЛ III. ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА. 
 

№ Показател Целева стойност Изпълнение на 

целевата стойност 

процент брой процент брой 

1 Ученици, включени в 

занимания по интереси 

20,00% 

от 375 

ученици 

75 52% 

от 375 

194 

2 Занимания по интереси по 

приоритетните тематични 

направления: Дигитална 

креативност, Природни науки, 

Математика и Технологии 

40% 
от 716 ч. - 

общият 

годишен 

брой 

часове за 

организи- 

рани зани- 

мания по 
интереси 

286 82% 

от 716 ч. - 

общият 

годишен 

брой 

часове за 

организи- 

рани зани- 

мания по 

интереси 

587 

3 Провеждане на занимания по 

интереси - седмичен брой 

часове и/или на модулен 

принцип 

средно 2 

часа 

седмично 

по броя на 

учебните 
седмици 

60 средно 2 

часа 

седмично 

по броя на 

учебните 
седмици 

60 

 

РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА 

ПРОГРАМА. 

Формула за изчисление на допустимия размер финансиране на 

училището: 1064,00 лв. преходен остатък + 2050,00 лв. (норматив за 

занимания по интереси на училище) + 10302,16 лв.= 13416,16 лв. 

Забележки: 

1. Нормативът за занимания по интереси за ученик е 30,00 лв., като 

училището получава 88% от сумата – 26,40 лв. до 01.04.2022г. От 

01.04.2022г. нормативът за занимания по интереси за ученик е 33,00 лв., 

като училището получава 88% от сумата – 29,04 лв. 

2. За посещения на културни, исторически и спортни обекти, 

заедно с извършените във връзка с тях транспортни разходи – до 10% от 

общата сума или максимум 1341,62 лв. 
 

 
 

№ Видове разходи Средства (в лева) 

1 Разходи за възнаграждения на ръководителите на 

извънкласни дейности 

8033 



1.1 Разходи за осигурителни вноски на ръководителите 
на извънкласни дейности 

2443 

2 Разходи за закупуване на материали, необходими 
за изпълнението на извънкласните дейности, в т.ч. 

 

2.1 Разходи за материали, учебна литература, 
дидактически материали. 

508,16 

2.2 Електронни/мултимедийни продукти: Абонамент за 
ucha.se – интерактивна обучителна платформа. 

1140 

3 Разходи за посещения на културни, исторически и 

спортни обекти, заедно с извършените във връзка 

с тях транспортни разходи – до 10% от общия 
бюджет. 

1292 

Общ бюджет на училището: 13416,16 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ V. ПРИЛОЖЕНИЯ. 



Приложение №1към Механизма за идентифициране 

 

 

 

 
АНКЕТНА КАРТА 

 

ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

 
С ТАЗИ АНКЕТА ИСКАМЕ ДА НАУЧИМ ОТ ТЕБ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ТВОИТЕ ИНТЕРЕСИ И 

ДЕЙНОСТИТЕ, В КОИТО СИ УЧАСТВАЛ В ИЗВЪНУЧЕБНО ВРЕМЕ И КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ УЧЕБНАТА 

ПРОГРАМА В УЧИЛИЩЕ. 

ТВОИТЕ ОТГОВОРИ ЩЕ ПОМОГНАТ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕТО ТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЧРЕЗ 

УЧАСТИЕ В ПРЕДПОЧИТАНА ОТ ТЕБ ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ. 

НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ ДА СПОДЕЛИШ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ И ДА ОТГОВАРЯШ СВОБОДНО И БЕЗ 

ПРИТЕСНЕНИЯ. 

 
ИМЕ ................................................................................................................................................................................... , 

 

ПРЕЗИМЕ ......................................................................................................................................................................... , 

 

ФАМИЛИЯ………………………………………………………………….…………………….. 

 

УЧЕНИК В КЛАС…………………………………………………………………………………. 

 

1. Кой е любимият ти учебен предмет? 
ЗАБЕЛЕЖКА: Отбележи с Х в празното квадратче! 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА □ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК □ 

РОДЕН КРАЙ/ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО □ ОКОЛЕН СВЯТ/ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА □ 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО □ ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА/ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО □ 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ         □ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ □ 

МУЗИКА □ МАТЕМАТИКА □ 
 

 

2. Имаш ли хоби? 

□ ДА □ НЕ 

ОПИШИ КАКВО Е ТВОЕТО ХОБИ ? 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:: Отбележи с Х в празното квадратче! 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



3. Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата учебна 

година? 
ЗАБЕЛЕЖКА:: Отбележи с Х в празното квадратче! 

В УЧИЛИЩЕ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ 

□ ПОСЕЩАВАЛ/А СЪМ □ ПОСЕЩАВАЛ/А СЪМ 

□ НЕ СЪМ ПОСЕЩАВАЛ/А □ НЕ СЪМ ПОСЕЩАВАЛ/А 

4. Какви извънкласни и извънучилищни дейности си посещавал/а през миналата 

учебна година? 
ЗАБЕЛЕЖКА: Опиши ги! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от 

училището? 

□ ДА □ НЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА: Отбележи с Х в празното квадратче! 

 

6. В какви извънкласни дейности искаш да участваш ? 
ЗАБЕЛЕЖКА: Напиши в каква дейност по интереси би желал/а да участваш! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Кога предпочиташ да посещаваш извънкласните дейности? 
ЗАБЕЛЕЖКА: Отбележи с Х в празното квадратче! 

 

ДА НЕ 

□ □ ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ 

□ □ ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ 

□ □ ИЗВЪН ЧАСОВЕТЕ ПО УЧЕБЕН ПЛАН - В УЧЕБНИТЕ ДНИ, СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЧАСОВЕ 

□ □ ПО ВРЕМЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН, ИЗВЪН ДЕЙНОСТИТЕ ПО САМОПОДГОТОВКА 

 

 
УЧЕНИК………………….. РОДИТЕЛ…………………… 

Подпис Подпис 



Приложение №1а към Механизма за идентифициране 

 
 

АНАЛИЗ 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ПРОУЧВАНЕ НА 

ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПОТРЕБНОСТИТЕ И 

ЖЕЛАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
 

Приложение А към Механизма за идентифициране 

 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

Ръководителите на групи за извънкласни дейности по интереси трябва 

да отговарят на следните задължителни изисквания: 

1. Да са в трудово правоотношение с СУ „Отец Паисий” – Куклен, или 

да са в трудово правоотношение с юридическо лице, което предлага 

занимания по интереси, като притежава професионален опит и/или 

професионална квалификация в областта на съответното занимение по 

интереси, или да са физическо лице, предлагащо занимания по интреси, 

регистрирано в информационната система и да притежава професионален 

опит и/или професионална квалификация, и/или педагогическа 

правоспособност, съответстваща на конкретното занимение по интереси, за 

което къндидатстват. 

2. Да са запознати със съдържанието на Училищната програма и 

изискванията за нейното изпълнение на ниво училище. 

3. Да са запознати с Анализа на резултатите от проведеното анкетиране 

с ученици. 

4. Да са заявили предварително желание за участие в занимания по 

интереси. 

5. Да са предложили теми за извънкласни дейности, съобразени с 

отчетените потребности и интереси на анкетираните ученици. 

6. Да са предложили теми, съответстващи на приоритетните тематични 

области и направления. 

7. Да са разработили по предложените теми собствени концепции за 

провеждането на извънкласните дейности. 

8. Да са сформирали самостоятелно група за извънкласни дейности по 

интереси в състав от 10 до 20 ученици. 

9. Да са ръководители само на една група за извънкласни дейности по 

интереси в училището. 

10. Да имат готовност да водят група за извънкласни дейности по 

интереси с продължителност до 8 учебни часа месечно в рамките на една 

учебна година. 

11. Да са съгласни да водят група за извънкласни дейности по интереси 

през времето на ученическите ваканции. 



12. Да притежават специфичен опит в областта на извънкласните 

дейности. 

13. Да са специалисти с висше образование, с професионална 

квалификация в областта на съответното занимание. 

14. Да притежават необходимите знания и умения в сферата на ИКТ. 

15. Предлаганите дейности да са одобрени от Педагогическия съвет. 
16. Да не са осъдени за умишлено престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията. 

17. Да не са лишени от право да упражняват професия, релевантна на 

дейността, която предлагат. 

18. Да не страдат от заболявания и отклонения, които могат да 

застрашат живота и здравето на учениците. 

19. Да не извършват дейности, свързани с налагането на идеологически 

и/или религиозни доктрини, верски убеждения, духовни практики и/или 

нетолерантност. 

 

Приложение Б към Механизма за идентифициране 

 
СПИСЪК С ИЗБРАНИТЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

Посочените в този списък занимания по интереси са одобрени от 

Педагогическия съвет на училището. 

 

Група 1. 

Наименование: „Математика за всеки“ 

Тематична област: Математика 

Тематична подобласт: Математическо моделиране 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 
Период на провеждане: 11.10.2022 - 22.05.2023 г 

Участници: Ученици от 3 клас – 15. 
Ръководител група: Живка Чернева 

 

Група 2. 

Наименование: „Математичко“ 

Тематична област: Математика 

Тематична подобласт: Математическо моделиране 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 

Период на провеждане: 11.10.2022 - 31.05.2023 г 

Участници: Ученици от 2 клас – 20. 

Ръководител група: Венета Дечева 

 

Група 3. 



Наименование: „Светът е математика“ 

Тематична област: Математика 

Тематична подобласт: Математическо моделиране 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 

Период на провеждане: 11.10.2022 -20.06.20203г 
Участници: Ученици от 10 клас – 14. 

Ръководител група: Райна Тягова 

 

Група 4. 

Наименование: „Природата около мен“ 

Тематична област: Екологично образовение и здравословен начин на живот 
Тематична подобласт: Екология 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 

Период на провеждане: 13.10.2022 -13.05.2023 г. 

Участници: Ученици от 5 клас – 16. 
Ръководител група: Гюлшен Шекир 

 

Група 5. 

Наименование: „Аз владея български език“ 

Тематична област: Технологиии 

Тематична подобласт: Езиков свят 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 

Период на провеждане: 10.10.2022 - 36.06.2023 г. 
Участници: Ученици от 7 клас – 21. 

Ръководител група: Дияна Шекерова 

 

Група 6. 

Наименование: „Езикова култура“ 

Тематична област: Технологиии 

Тематична подобласт: Езиков свят 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 
Период на провеждане: 13.10.2022 - 08.06.2023 г 

Участници: Ученици от 6 клас – 12. 
Ръководител група: Боряна Семерджиева 

 

Група 6. 

Наименование: „Красиво училище“ 

Тематична област: Изкуства и култура 

Тематична подобласт: Приложни изкуства 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 



Период на провеждане: 17.10.2022 -15.06.2023 г 

Участници: Ученици от 6, 8 и 10 клас – 12. 

Ръководител група: Зоица Латинова 

 

Група 7. 

Наименование: „Интересна математика“ 

Тематична област: Математика 

Тематична подобласт: Математическо моделиране 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 

Период на провеждане: 11.10.2022 -30.05.2023 г 

Участници: Ученици от 4 клас – 20. 
Ръководител група: Златка Зекова 

 
Група 8. 

Наименование: „Математиката лесна и интересна“ 

Тематична област: Математика 

Тематична подобласт: Математическо моделиране 

Брой занимания месечно - 8 
Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 

Период на провеждане: 12.10.2022 - 03.05.2023 г. 

Участници: Ученици от 1 клас – 15. 
Ръководител група: Даниела Бахчеванова 

 

Група 9. 

Наименование: „Чета и се забавлявам на български език”“ 

Тематична област: Технологии 

Тематична подобласт: Езиков свят 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 

Период на провеждане: 21.10.2022 – 22.05.2023 г. 

Участници: Ученици от 3 клас – 12. 
Ръководител група: Диана Атанасова 

 

Наименование: „Забавна математика“ 

Тематична област: Математика 

Тематична подобласт: Математическо моделиране 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 
Период на провеждане: 12.10.2022 – 17.06.2023 г. 

Участници: Ученици от 7 клас – 21. 

Ръководител група: Нина Мангаракова 

 

Група 10. 



Наименование: „Да учиш английски език е забавно “ 

Тематична област: Технологиии 

Тематична подобласт: Езиков свят 

Брой занимания месечно - 8 

Продължителност на заниманията дневно: 2 учебни часа 

Период на провеждане: 11.10.2020 - 23.05.2023 г 
Участници: Ученици от 1 клас – 26. 

Ръководител група: Недялка Джамбазова-Кралева 



Приложение №2 към Механизма за идентифициране 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

и декларация за информирано съгласие за участие на ученик в 

Училищна програма за занимания по интереси на СУ „Отец Паисий” - Куклен 

през учебната 2022/2023 г. 

от 

Родител/Настойник/Попечител………………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия на родителя/настойника/попечителя) 

адрес: ……………………………………………………… телефон: …………….………….…. 

и 

Ученик: …..………………………………………………………………………….в… ....... клас 

(име, презиме, фамилия на ученика) 

I. Декларирам, че съм съгласен/съгласна, синът ми/дъщеря ми да бъде включен/а в Група 

за извънкласни дейности по интереси: 

I..1 първо желание на ученика …………………………………………………………... 

I..2 второ желание на ученика ……………………………………………........................ 

I..3 трето желание на ученика …………………………………………………………… 

(Учениците могат да посочат повече от едно желание за включване в група за занимания 

по интереси, тъй като по първо желание на ученика може да няма възможност да се 

сформира група.) 

 

II. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина ми/дъщеря 

ми, съм съгласен/не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде 

сниман/а във видео- или фото-формат във връзка с участието му/й в занимания по 

интереси – извънкласни дейности през учебната 2022/2023 г. 

Съгласен съм/Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения да 

бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел 

публичност на дейностите. 

 
 

Дата: ............................ 2022 г. 

 
 

Подпис на родителя: ….…………… Подпис на ученика: ………….…… 



Приложение №3 към Отчета на Училищната програма 

 
 

АНКЕТНА КАРТА 
ЗА ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СУ „ОТЕЦ 

ПАИСИЙ” - КУКЛЕН, УЧАСТВАЛИ В ГРУПИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. В РАМКИТЕ НА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

(Моля, отбележете само по един верен отговор на всеки въпрос) 

 
 

1. В КОЙ КЛАС Е УЧИЛО ВАШЕТО ДЕТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ? 

□ КЛАС 

 

2. КАКВА Е ВАШАТА ОЦЕНКА ЗА ПОЛЕЗНОСТТА НА УЧАСТИЕ НА УЧЕНИКА В УЧИЛИЩНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, КАТО ЦЯЛО ? 

□ НЕЗАДОВОЛИТЕЛНА 

□ ЗАДОВОЛИТЕЛНА 

□ ОТЛИЧНА 

3. СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ВРЕМЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ Е ИЗБРАНО УДАЧНО ? 

□ НЕ 

□ НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ 

□ ДА 

4. СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ИЗБРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ БЯХА ПОДХОДЯЩИ ? 

□ НЕ 

□ НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ 

□ ДА 

5. ВИЕ УЧАСТВАХТЕ ЛИ ПРЯКО В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ ? 

□ НЕ 

□ ПОНЯКОГА 

□ ДА 

6. ИМАТЕ ЛИ НАМЕРЕНИЕ, УЧЕНИКЪТ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ И ПРЕЗ 

СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА ? 

□ НЕ 

□ НЕ МОГА ДА ОТГОВОРЯ 

□ ДА 

7. АКО ИМАТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ, НАПИШЕТЕ ГИ! 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Благодарим Ви за отделеното време и участие в анкетирането! 



Приложение №3а към Отчета на Училищната програма 
 

АНАЛИЗ 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТИРАНЕ ЗА 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ 



 

ССУУ „„ООТТЕЕЦЦ ППААИИССИИЙЙ”” ггрр.. ККУУККЛЛЕЕНН,, ооббщщ.. ККУУККЛЛЕЕНН 

УУУллл ...  „„„АААллл ...  СССтттааамммбббооолллииийййссскккиии”””  №№№  5522,, тттеееллл:::  0033111155// 2255 6600 ;; 0033111155// 2244 6600 

EEmmaaiill:: ssoouukkuukklleenn@@aabbvv..bbgg,, hhttttpp::////ootteeccppaaiissiiii--kkuukklleenn..eeuu// 

 

 

Приложение 4 към Училищната програма 
 

 

ДНЕВНИК НА ГРУПА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

.................................................... 
(наименование на клуба) 

 

 

ПРЕЗ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Ръководител:........................................................................... ...................................................................... 

подпис 

 

Директор: Боряна Славчева Андонова …………………………………………………………………… 

подпис и печат 

 

 

Ръководител ………………….. Директор: …………………. 

подпис и печат 

mailto:soukuklen@abv.bg
http://otecpaisii-kuklen.eu/


 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ГРУПАТА 

№ 

по 

ре 

д 

 
Собствено, бащино и 

фамилно име 

 
 

Пол 

 
 

Клас 

 
 

Адрес 

 
Име на 

родителя/настойника 

Телефон 

на 

родителя/ 

настойник 

а 

 

Постъпил 

в групата 

Дата: 

Отпадна 

л от 

групата 

Дата: 

 

1 

        

 
2 

        

 
3 

        

 
4 

        

 
5 

        

 
6 

        

 
7 

        

 
8 

        

 
9 

        

 
10 

        

 
11 

        

 

12 
        

 

13 
        

 

14 
        



 

П Р И С Ъ С Т В Е Н Д Н Е В Н И К 

 

Място на провеждане: СУ «Отец Паисий», гр. Куклен – Стая / Кабинет……………..  

№ Трите имена на 

ученика 

Клас Брой часове на участие за всеки ден от месеца* ...................................... съгласно утвърдена тематична 
програма и график за работа на групата 

Брой 

присъ 

ствия 

Брой 

уваж. 

присъ 

ствия 

Брой 

неува 

ж. 

отсъст 
вия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

6.                                     

7.                                     

8.                                     

9.                                     

10.                                     

11.                                     

12.                                     

13.                                     

14.                                     

15.                                     

16.                                     

17.                                     

18.                                     

19.                                     

20.                                     



 

 

*попълва се присъствен брой часове за всеки ученик в съответния ден. 

Общо отработени часове от ръководителя на групата в цифрово изражение: 

Име и фамилия на ръководителя на групата: ……………………………………………………………………. 

 

Проверил: Боряна Андонова–Директор: ......................... 

 

Дата: ………….. 20 ...... г. 

 

Забележка: Присъственият дневник се попълва за всеки месец. Попълването на дневника е съгласно 

изискванията на Раздел V-Общи изисквания към попълването, воденето и издаването на документи от Наредба 

№ 8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 



 

 

 

 
 

Инструкция по техника на безопасност и охрана на труда 

№ Име и фамилия на участника в групата Подпис 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   



 

 

 

 

Указания за попълване на дневника 

1. Дневникът за работата на групата е официален документ. В началото на учебната година се 

заверява от директора на училището и се подпечатва с кръглия печат на училището. 

2. Дневникът се води от ръководителя на групата. 

3. Отсъствията и присъствията на учениците се отбелязват при всяко занятие с цифра от 1 до 4 

означаваща брой присъствени часове и 0 – за отсъствие. 

3. В дневника се пише със син или черен химикал. 

4. Списъкът на участниците в заниманията по интереси и графика на заниманията се попълват в 

началото на годината. 

5. Корекциите в дневника се извършват в съответствие с нормативните разпоредби. 

6. Дневникът се предава на директора на училището в края на учебната година. 
7. През учебната година дневникът се съхранява в учителската стая, а след приключване на учебната 

година в архива на училището за срок от пет години. 

8. Учениците удостоверяват с подписа си, че са инструктирани по техника за безопасност и охрана 

на труда. 



ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА НА ГРУПАТА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО 

ИНТЕРЕСИ 

 

Име на дейността: ...................................................................... 

Ръководител: ................................................... 

 

I. Цели: 

 
 

II. Очаквани резултати: 

 
III. Разпределение на съдържанието 

 

№ по 
ред 

Тема / Ядро на учебното 
съдържание 

Дата на 
провеждане 

Място на 
провеждане 

Брой 
часове 

Начален час 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Изготвил:…………………. Директор:……………… 
/Д. Шекерова/ /Б. Андонова/ 



 

Г Р А Ф И К 

за провеждане на дейностите на групата 

за занимания по интереси по 

 

.............................................................................. 

(наименование на клуба) 
 

 

 

 

 
 

Месец Дата Общ брой часове 

октомври   

ноември   

декември   

януари   

февруари   

март   

април   

май   

юни   

 

 

Дата: 

 
Изготвил……………….. Утвърдил:……………….. 

(Подпис) (Подпис) 

Директор 

Боряна Андонова 

Ръководител група 

……………………………………………. 

(Име, презиме и фамилия) 



Декларация 

 
Аз,       долуподписаният/ата .................................................................................. , 

ЕГН:………………., извършващ/а дейности съгласно Договор със СУ „Отец 

Паисий“ – Куклен за изпълнение на Училищна програма за занимания по 

интереси през учебната 2022/2023 г., 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

За месец .............. 20...... г. имам осигурителен доход ...................... лв. 

 
 

Дата:………………. 

 

 

Ръководител група……………………. 

(Подпис) 

 

……………………………………………. 

(Име, презиме и фамилия) 


