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Извънкласни дейности  
С промените в Наредбата за приобщаващото 
образование / ПМС №289/ 12.12.2018 година/ и в 
Наредбата за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното 
образование  /ПМС №219/ 2017/ се въведоха нови 
регламенти, свързани със заниманията по интереси 
и финансирането им. 

Заниманията по интереси се организират в 
съответствие с желанието на родителите на 
учениците и на самите ученици, със спецификата на 
заниманията и с възможностите на училището. 



Дейности, включени в 
училищната Програма за 
занимания по интереси 
    1. Дейности за мотивиране на учениците за 
участие в занимания по интереси в тематични 
направления „Природни науки“ и „Технологии“: 

 Активизиране на познавателната активност у 
децата чрез непосредствени контакти с природата; 

 Опознаване на природните дадености на родното 
място и региона; 

 Създаване на благоприятна среда за формиране на 
практически и творчески умения за личностна 
изява на всеки ученик; 

 



 Създаване на условия за подпомагане на 
познавателното и личностно развитие на 
учениците чрез генериране на идеи, тяхното 
обсъждане и вземане на решения чрез игри и 
занимателни дейности; 

 Приложна творческа дейност, насочена към 
формиране на позитивно отношение към труда, 
техниката и технологиите. 



       2. Дейности за подпомагане на 
професионалното ориентиране на учениците 
при избора на възможности за обучение и 
професия: 

 Запознаване с разнообразни професии чрез игри-
конструиране, творческа дейност, игри с 
компютър, за откривателство и за изследователи; 

 Работа в екип за формиране на позитивно 
отношение към труда, техниката и технологиите, 
водещо до по-добра ориентация в света на 
професиите и успешна предприемаческа дейност. 

 

 



 Сформирани групи 
    Сборна група в начален етап Клуб 
„Моделирам и играя“ с 10 ученици 
 Тематично направление: „Технологии“ 

 Категория: развитие на въображението- 
моделиране, творчество, игра и памет 

 Ръководител: Мариана Станчева, старши учител в 
начален етап 



 
 
Дейности на групите 
Публична изява на  Клуб 
„Моделирам и играя“ - Изложба 







          Сборна група  Клуб „Моят свят“ с 8 
ученици 

 Тематично направление: Природни науки 

 Категория: Околна среда 

 Ръководител: Антоанета Чукурова, външно за 
училището физическо лице/съгласно чл. 21 ал.  
8,  според който при неизпълнение на ал.7 
първостепенният разпоредител намалява 
средствата за занимания по интереси с 5%/. 



Публична изява на Клуб „Моят 
свят“ 





    Сборна група Клуб „Здраве“ с 10 ученици 

Тематично направление: Екологично образование и 
здравословен начин на живот“ 

Категория: Хранене и здраве 

Ръководител: Георги Гьозов 



Публична изява на Клуб „Здраве“ 







Работа по проекти 
 



Проект „Подкрепа за успех“ 
От месец май 2019 година стартира Проект 
„Подкрепа за успех“. 

Основната цел на проекта е да се подпомогне 
равният достъп до качествено образование и по-
пълно обхващане на учениците в училищното 
образование чрез дейности за преодоляване на 
затруднения в обучението и пропуски при усвояване 
на ученото съдържание, както и за развитие на 
потенциала и възможностите на учениците за 
успешно завършване на училище. 



Сформирани групи 
 1 група за ученици от 2. и 3. клас по БЕЛ с 

ръководител г-жа Станчева 

 1 група за ученици от пети клас по математика с 
ръководител г-жа Желева. 

   В групите са включени ученици с идентифицирани 
системни пропуски в знанията и уменията при 
усвояване на учебното съдържание. 

   Потребностите на всеки ученик са отразени в      
Индивидуална карта на ученика. 



Проект  BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 
„Заедно намираме решения: образователна 
интеграция в мултикултурна среда във Велико 
Търновска област“ 

 

 

Проект  “Твоят час” 

   

 



Финансиращ орган: ОП Наука и образование за интелигентен 
растеж 
 Операция: BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“ 
 Договор: BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 
 Срок: 05.07.2017 – 05.09.2019 
 Обща стойност на проекта: 607 624 лв. Вкл. финансиране от 
Националния бюджет: 91 143.60 лв. 
  

 

 

 

Проект  “Твоят час” 

   
 



    

 
 

Бенефициент на проекта е Център за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе“ в партньорство с Община 
Велико Търново, Сдружение „Стъпка по стъпка“ и 13 училища в 
област Велико Търново: СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико 
Търново; ОУ „П.Р.Славейков“, с. Церова Кория; ОУ „Хр. 
Смирненски“, с. Самоводене; ОУ „Св. Климент Охридски“, с. 
Виноград; СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица; СУ „Св.Св. 
Кирил и Методий:, гр. Златарица; ОУ „П.Хилендарски“, гр. 
Горна Оряховица; ОУ „Бачо Киро, гр. Бяла Черква; Обединено 
училище „П.Р.Славейков“ – с. Джулюница; ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий“, с. Батак; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол; 
ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени; СУ „Бачо Киро“, гр. 
Павликени 



 

 

Основна цел на проекта: Проектът цели да създаде цялостен 
модел за прилагане на общинските политики за образователна 
интеграция в общините от Великотърновска област, който включва 
основните заинтересовани страни (училища, родителска общност, 
общинска администрация) и комбинира дейности на училищно, 
междуучилищно, общинско и областно ниво, целящи да 
постигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително 
образование, въвеждане на интеркултурно образование, 
повишаване на качеството на образование в училищата, 
насърчаване на обучението в етнически смесена среда, подкрепа за 
обучението в гимназиален етап и ангажиране на родителите в 
училищния живот на техните деца. 



 
ГРУПА „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ“ 
 
 

 В групата „Фолклор на етносите“ участваха 15 
ученици от  начален етап. 
Това са ученици с проявен интерес към 
културата и традициите на различните етноси в 
България. 
 
 

Силни страни: 
- висока активност  сред учениците; 
- възможности за изява. 
 
 
 



 
    Дейности: пресъздаване на обреди и 

обичаи на различни етноси. 
Коледа 2018 
 





Банго Василий 



Сурваки в кметството  



Велики четвъртък 



    Денят на Земята 



      Зелено училище 2018 и 2019 г. 













Участие във фестивал „Отворено 
сърце“ – Велико Търново 2018 





     



       Синьо училище 2018 и 2019 
 















Клуб „Компютърна 
графика и презентации“ 

    Характеристика на групата: 

- участници- 18 ученици от  пети до 

седми клас с интерес към  новите 

технологии; 

- Ръководител- Наталия Желева-Дачева 

 



    Цели: 
Придобиване на изобразителна и визуална култура. 

Познаване на основните възможности на 

съвременните информационни технологии за 

представяне на информация пред публика. 

Придобиване на увереност в собствените си 

компетенции при работа с компютър и дигитални 

устройства.устройства. 

 



Дейности: Забавляваме се, 
докато учим 





   

 

 







    
 







Открити практики с елементи на 
интеркултурно образование 
За две учебни години бяха проведени 16 часа открити 
практики в прогимназиален етап: 

-по БЕЛ - 5 

- по математика-3 

- по информационни технологии-3 

- по история и цивилизации- 3 

- по география и икономика- 2 



     











     

  Благодаря за вниманието! 


