
37. Средно училище "Райна Княгиня" 

гр. София, ул."Луи Пастьор" № 1, 02/0884695030,sou37@abv.bg  

 
 

Програма за занимания по интереси  

за учебната 2022/2023  
 

І. Кратко представяне на програмата  
 

Програмата за занимания по интереси е изготвена в изпълнение на изискването по чл. 21д, ал. 1 от 

Наредбата за приобщаващото образование (ДВ, бр.105 от 18.12.2018 г.). Тя ще подпомогне създаването на 

по-добра организация на заниманията по интереси в училището за постигането на законово установените 

норми за осигуряване развитие на способностите и на компетентностите на децата и 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, с което училището ще отговори на 

изискванията на чл. 181 от ЗПУО.  

1. Програмата ще се реализира при спазване на следните принципи:  

1.1. Гарантиране правото на всеки ученик на достъп до обща подкрепа на личностно развитие в 

зависимост от индивидуалните потребности, желания и интереси, личностни качества, знания, умения и 

отношения.  

1.2. Ефективност на организацията на заниманията по интереси и иновативност на прилаганите 

образователни практики за повишаване на мотивацията на детето и на ученика, съобразно възрастовите и 

социалните промени в живота му, и способността му да прилага усвоените компетентности на практика.  

1.3. Осигуряване условия в дейностите по занимания по интереси за активно включване на учениците, 

педагогическите специалисти и родителите, като участници в образователния процес.  

1.4. Координираност на вътрешноинституционалните и междуинституционалните дейности за 

занимания по интереси за постигане на възможно най-висока резултатност на личностната подкрепа на 

всеки ученик.  

2. Целите на общата подкрепа за личностно развитие на децата/учениците, предоставяна чрез 

занимания по интереси в 37. Средно училище "Райна Княгиня", са:  

2.1. Стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и за придобиване 

на умения за лидерство.  

2.2. Осигуряване на възможност за изяви на способностите в областта на  технологиите, изкуствата и 

спорта. 

2.4. Подкрепа на: интегрирането на ключовите компетентности; възпитанието в ценности; 

патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание; насърчаването на 

иновациите и креативното мислене на децата и учениците.  

2.5. Подпомагане на професионалното ориентиране на учениците по отношение на избора на 

възможности за обучение и професия.  

2.6. Превенция на ранното напускане на училище.  

Годишната училищна програма за занимания по интереси е съобразена с други стратегически и 

оперативни училищни документи: Стратегията за развитие на 37. Средно училище "Райна Княгиня" и 

Плана за изпълнение на Стратегията, Годишен план за дейността на училището, Мерки за повишаване 

качеството на образованието, Програма за превенция на ранното напускане на училище, Програма за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, Годишната 



училищна програма за целодневна организация на учебния ден, програми по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование, които се разработват и актуализират за периоди и по ред, 

определени в правилника на образователната институция (изброяват се документите, които са изготвени в 

училището).  

 

II. Анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците за участие в 

дейности по занимания по интереси и възможностите и спецификата на училището за предлагането 

им  
 

Процедурата по сформиране на групи за занимания по интереси включва:  

1. Проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена от училището и с изразеното 

писмено съгласие на родителите им за участие. Анкетата е разработена от комисията, назначена със заповед 

на директора на училището.  

2. Попълването на анкетата и проследяване изразяването на съгласието от родителите, организирано и 

контролирано от класните ръководители на учениците.  

3. В срок до 5 октомври анкетите се предоставят на ЗДУД за изготвяне на анализ и проучване на 

интересите и желанията на учениците за включване в занимания по интереси.  

  

В 37. Средно училище "Райна Княгиня" през учебната 2021/2022 година се обучават 360 ученици от І 

до 12 клас, от които 160 са включени в целодневна организация на учебния ден.  

През миналата учебна година – 30 ученици са били включени в организационни педагогически форми 

за занимания по интереси, което представлява -12 % от учениците в училището. Традиционно в училището 

се организират и провеждат занимания по интереси по тематичните области: - изкуства, патриотичното, 

гражданското и интеркултурното възпитание.  

Проучването на желанията на учениците за участие в занимания по интереси е извършено въз основа 

на анкета. Чрез анкетата са отчетени: индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие 

на всеки ученик; миналият опит на ученика в занимания по интереси; съответствието между потребностите 

и желанията на ученика и възможностите и спецификата на училището.  

Анкетно проучване сред учениците и техните родители за установяване потребностите и желанията им 

за включване в дейности по занимания по интереси, проведено на – 28.09.2021 г., очертава следната 

картина:  

На въпроса „Към кое/кои от следните тематични направления проявявате интерес?“ при възможност да 

посочат до - направления резултатът е:  

2 % – Дигитална креативност;  

2 % – Природни науки   

1 % – Математика;  

10 % – Технологии;  

15 % – Изкуства и култура;  

15 % – Гражданско образование;  

10 % – Екологично образование и здравословен начин на живот;  

45 % – Спорт;  

Проучването показва, че 30 % от учениците в училището не са включвани в дейности по посочените в 

анкетата тематични направления, което насочва към разширяване на предлаганите от училището дейности 

за занимания по интереси.  

От анкетираните ученици -12% са включени в дейности по тематичните направления, като повечето от 

тях са участвали в групи за целодневна организация на учебния ден. 



Резултатите от анкетното проучване в училище са основание да се разшири разкриването на повече и 

разнообразни организационни педагогически форми за занимания по интереси.  

 

III. Ред, условия и организационни педагогически форми за занимания по интереси през учебната 

2022/2023 г. в училището  
 

1. Броят на групите за занимания по интереси, минималният и максималният брой на учениците, 

включени в тях и ръководителите им се определят от директора на училището в срок до 10 октомври на 

учебната година.  

2. Заниманията по интереси се регистрират в информационна система. Работата в информационната 

система на училището ще  изпълнява назначеното за това служебно лице. 

3. Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на групи за занимания по 

интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на учебния ден.  

4. Времето и мястото на провеждането на заниманията по интереси се определя съгласно утвърден от 

директора на училището график, който стриктно се спазва както от ръководителите, така и от учениците.  

 

IV. Дейности за занимания по интереси  
 

1. Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните 

направления  „Технологии“.  

- дейност „ Роботика“ с ръководител Александър Рафаилов, ученици от 2 до 6. клас. 

 

              По време на заниманията се тренират и важни индивидуални умения, полезни за личностното и    

професионално развитие на учениците в бъдеще. Занятията по роботика обхващат разнообразни 

теми, съобразени с интересите и възрастта на учениците. Децата усвояват материала по много лесен и 

разбираем за тях начин. 

             Децата на възраст между 7 и 12 г. конструират и програмират LEGO роботи. Тези комплекти са най-

интуитивните и подходящи за ученици на тази възраст. Подходящи са както за малки ученици, така и за 

големи. LEGO роботиката е интересна, практична и много близка до децата, тъй като приемат процеса на 

учене като една игра. Насърчава креативността на учениците, развива пространственото им мислене и ги 

въвежда в света на роботиката и програмирането по интересен начин. 

2. Дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора на възможности 

за обучение и професия.  

- дейност „ Клуб на предприемача“ с ръководител Светлана Димитрова, ученици от 10 до 12. Клас 

 

Заниманията в клуба биха мотивирали и обогатили личностното и професионално развитие на 

учениците, както и биха спомогнали за тяхното реализиране като изпълнители в бизнеса и в ролята им на 

предприемачи, чрез опознаване на практическата страна на бизнеса, създаване на контакти, участие в 

конкурси и изграждане на подкрепяща общност от ученици- настоящи и завършили нашето училище. 

В него се говори за разработване на идеи чрез внимателна оценка на пазара, стартиране на бизнес, 

реализиране на печалба, запълване на празнина на пазара и разширяване или разрастване, за да се задоволят 

повече нужди, като същевременно се реализира печалба.  

От друга страна, предприемачите в малкия бизнес са тези, които могат да варират от лица, упражняващи 

свободни професии, до търговци на дребно и собственици на магазини. Такива са също и тези, които 

управляват кафенета, ресторанти, хотели, и други. 

https://www.mypos.com/bg/kak-da-zapochnem-biznes


На  30 октомври 2022 г., наши ученици посетиха събитието “Start Young/ Започни млад в Тържествената 

аула на СУ “Климент Охридски”,  организирано за поредна година от Фондация “Започни Млад”, която 

насърчава и развива предприемаческата среда и таланти в България чрез създаване и поддържане на 

общности за споделяне на опит и знания. 

 

3. Тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в училището:  

- Спорт 

- Изкуства и култура 

От анкетно проучване сред учениците и техните родители за включване в дейности по занимания по 

интереси  през учебната 2022/2023 година се установява, че техните потребностите и желанията са от 

направления: „Спорт“ и „Изкуства и култура“. 

 

Ръководители на групите за занимания по интереси в направления Спорт и Изкуства и култура 

 

№ 

по 

ред  

Организационно педагогическа форма и 

наименование на дейността  

Брой групи/Брой 

ученици по класове  
Ръководител   

1.   Футбол 5-7 кл. и 8 – 10 кл. 2 групи /  30 ученици  Мирослав Илиев  

2. Таекуондо 1 група / 12 ученици Марио Григоров  

3. Вокална група 1 група / 12 ученици Емил Петров  

4. Вокална група 1 група / 12 ученици Боянка Борисова  

5.  Мажоретки 1 група / 6 ученици Екатерина Манджукова  

6. Кино режисура 1 група / 12 ученици Деян Нинов  

7. Театрално студио 1 група / 12 ученици Ирена Каназирева  

 

4. Дейности и мероприятия за популяризиране на постиженията им: 

- 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 за 

популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения, способностите на учениците и 

творческите резултати  

- Във връзка с Програмата за развитие на физическото възпитание ще се организират и проведат  

спортни състезания по футбол и таекуондо между училищата в район Люлин. 

- Участие на мажоретния  състав в културно-образователни инициативи и чествания на бележите дати 

в 37.СУ 

- предстои създаване на видео-филм за историята на 37. СУ от ученици по проект „ Кино в училище“  

- представяне на театрални постановки с ученици от групата по Театрално студио. 

 

Настоящата програма за занимания по интереси е обсъдена и приета на заседание на Педагогическия 

съвет (Протокол № 1/04.10.2022 г.) и е утвърдена със Заповед № 63/ 5.10.2022 г.  на директора.  

 

ДИРЕКТОР: ......................  
  

Цветомира Георгиева Георгиева  
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