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Училищна програма 

на ОУ „Васил Левски“ с.Еница, общ.Кнежа , обл.Плевен 

за занимания по интереси по Наредба за приобщаващо образование 

за учебната 2018/2019 година 

 

 
 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основание 

УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, 

СВЪРЗАНИ СЪС ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАРЕДБА ЗА 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 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. 

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на дейностите 

по интереси в ОУ „Васил Левски“ с.Еница, общ.Кнежа, обл.Плевен са идентифицирани 

на базата на проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и 

приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на: 

- индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на 

ученика; 

- миналия опит на ученика в занимания по интереси; 

- съответствието между потребностите и желанията на ученика, регистрираните 

предложения в информационната система и възможностите и спецификата на 

училището. 

 

1.2. Цел 

Основната цел на училищната програма кореспондира с основната цел на заложените 

промени в Наредбата за приобщаващото образование, а именно чрез заниманията по 

интереси да бъдат развити интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието 

в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.  

 

1.3. Сформирани групи за занимания по интереси 

 

За учебната 2018/ 2019 година в ОУ „Васил Левски“ с.Еница, общ.Кнежа, обл.Плевен 

ще работят следните клубове: 
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Ръководители на дейности за занимания по интереси 

 
 

№ 
Клас (от-

до) 

Вид 
на 

дейно
стта 

Име на 
ръководителя на 

дейност 
Име на дейността 

Брой 
седмици 

 

Брой  

часове 

Брой 

ученици 

 

1 
3-4 ЗИ Иван Иванов 

Вълшебна 
математика 

 

14 
 

28 8 

2 
5-7 ЗИ Георги Георгиев Борба 16 

 
32 5 

 
Съкращение: 

ЗИ – Занимания по интереси 

 

 

1.3 Организация на дейностите 

 Съгласно чл. 21 ал.12 от Наредбата за приобщаващото образование, 

заниманията по интереси ще се провеждат: 

- 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 и ваканциите. 

 

1.4 Финансиране на дейностите 

Съгласно чл. 16б. ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 

219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 

2018 г.), разходите за възнаграждения на педагогическите и непедагогическите 

специалисти от училището са съгласно определените във вътрешните правила за 

размери за работната заплата в ОУ “Васил Левски“. 

 

 

 

Училищната програма е приета на заседание на ПС, проведено на 28.01.2019г.    

(Протокол №5) и е утвърдена със заповед на директора №183/ 31.01.2019г. 


