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Утвърждавам:
Ружка Генова
Директор на СУ „Васил Левски“ - Пловдив

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА
ЗА
ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ
„ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“
ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022година

ПРОГРАМАТА Е ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
С ПРОТОКОЛ № 1 от 30.09.2021 г.
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I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Училищната програма за изпълнение на дейностите, свързани със заниманията по
интереси за учебната 2021/2022 година е разработена на основание чл.21д, ал.2 от
Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на
Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), изм. с Постановление № 289 от 12
декември 2018г.
Развитие на способностите и компетентностите на учениците в СУ,,Васил Левски”Пловдив, изява на дарбите им в различни области и придобиването им на умения за
лидерство. Развитие на потенциала на всеки ученик с цел неговата личностна,
професионална и гражданска реализация в обществото.
В тази връзка ролята, която училищното образование играе в индивидуален и национален
план, налага поставянето на следните цели по отношение осъществяването на извънкласна
дейност „Занимания по интереси“:
1. Предоставяне на възможности учениците за себепознание (силни страни,
интереси, потребности) и развитие на личностни и социални умения, свързани с първите
мечти и проекти, насочени към бъдещата реализация.
2. Развиване на потенциала на учениците за учене, изобретателност и
творчество, усъвършенстване на знанията и уменията за учене.
3. Развиване на потенциала на учениците за спорт.
4.
Формиране на умения за сътрудничество, толерантност, разбиране на другите
и решаване на конфликти и подобряване на уменията им за работа в екип.
5. Превръщане на училището в място, което е привлекателно, осигуряващо
пространство за изяви и развитие; място, където са създадени възможности за цялостно
развитие на личността, която знае как да формира и отстоява собствените си идеи и
позиции.
6. Активно включване на родителите в хода на постигането на описаните цели.
II.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ИЗВЪНКЛАСНАТА
ДЕЙНОСТ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“:

1.
Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по
интереси в направленията: „Дигитална креативност“, „Изкуства и култура“
Запознаване на учениците и техните родители за целите на занимания по интереси в
направленията: „Дигитална креативност“, „Изкуства и култура“ чрез: публикуване на
информация на сайта на училището;
 организиране и провеждане на посещения на културно-исторически и
природонаучни обекти, музеи, библиотеки и други институции,
публични и стопански организации и други;
 дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за
популяризиране на постиженията им;
 между институционални дейности за занимания по интереси и за изяви
на постиженията на учениците;
 групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите.
 срещи с бивши възпитаници
във връзка с тяхната успешна
професионална реализация, с проблемите и предизвикателствата, на
които са попадали в хода на кариерното си развитие.
2.
Анкетиране на учениците за идентифициране на техните желания за
включване в извънкласни занимания по интереси чрез:
 разработена от училището анкетна карта, съдържаща индикатори за
отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното
развитие на ученика, неговия минал опит в занимания по интереси,
съответствието между потребностите и желанията на ученика,
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регистрираните предложения в информационната система и възможностите
и спецификата на училището;
 заявление за информирано съгласие от родителите.
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.:

III.

1. Дигитална креативност
2. Изкуства и култура
IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗЯВА
ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ:

НА

УЧЕНИЦИТЕ,

ВКЛЮЧЕНИ

В

 организиране на публични изяви на участниците в клубовете по интереси
пред съученици, учители, родители;
 участие в конкурси, състезания, фестивали;
 популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване на сайта
на училището и в медийното пространство.

V.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА УЧЕНИЦИ В ГРУПА:
1. За групите от тематични области : „Дигитална креативност“- минимум –
13 ученици, „Изкуства и култура“ : минимум – 12 ученици;

VI.

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ:

№

КЛУБ/ГРУПА

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДОБЛАСТ

РЪКОВОДИТЕЛ

БРОЙ
УЧЕНИЦИ

КЛАС

БРОЙ
ЧАСОВЕ
годишно

1

,,Мобилни
репортери“

«Дигитална
креативност»

Димитрина
Дайова

13

IX

36

,,Английският
език – прозорец
към света“
,,Метроном“

«Дигитална
креативност»

«Креативно
мислене в
действие»
«Креативно
мислене в
действие»
«Сценични и
танцови
изкуства»

Гергана
Вълкова

14

V

36

Милена
Тоскова

20

V-VIII

36

2

3

«Изкуства и
култура»

ОБЩО

108

VII. БЮДЖЕТ:
1. Очаквано финансиране.
Показатели
1. Брой ученици по АДМИН
2. Стандарти по РМС 776 от 30.10.2018г.
2.1. За институция
2.2. За ученик
3. Обща сума на финансиране при изпълнение на целевата стойност/
минимум включени 121 ученици/

Стойности
607
1900
30

4. Сума на финансиране с 88% от сумата за финансиране за брой ученици
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2. Разпределение на бюджета.
Показатели
І. Финансова информация за учебна година 2021/2022 г.
1. Брой групи 2021/2022 г.
2. Брой часове
2.1. Брой часове за група
2.1.1.Брой часове за групи І- ІV клас
2.1.2. Брой часове за групи V-VIII клас
2.2. Брой часове общо за всички групи
3. Разходи за групи 2021/ 2022 г., в т.ч.
3.1.Разходи за възнаграждения на ръководителите на извънкласни
дейности / ставка 15.00 лева на час/

Стойност
3

36
108

1620

3.2.Разходи за осигурителни вноски за сметка на осигурителя
3.3. Разходи за закупуване на материали, необходими за
изпълнението на извънкласните дейности

378

3.4. Разходи за услуги

203

203
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