
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 
 

Заниманията по интереси се организират от  училището за учениците от I до 

VII клас в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците 

със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с 

възможностите на училището.  

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 децата и учениците.  

Заниманията по интереси в училището включват провеждане на учебни часове 

и изяви на учениците, провеждане на 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.  

 Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните 

направления: „Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика", 

„Технологии", „Изкуства и култура", „Гражданско образование", „Екологично 

образование и здравословен начин на живот", „Спорт".  

 Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност", 

„Природни науки", „Математика" и „Технологии" са не по-малко от 40 на сто от общия 

годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището. 

Заниманията по интереси може да се провеждат:  

1. извън часовете по учебен план;  

2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по 

самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;  

3. през почивните дни и ваканциите. 

Заниманията по интереси се организират в условията на извънредна 

епидемична обстановка съгласно Насоки на МОН. 

Групите за Занимания по интереси в училището са следните: 

 

№ Група за ЗИ 

 

Тематична 

област 

Тематична 

подобласт 

Ръководител 

1 Малък природолюбител 

I „в“  клас 

 

Природни 

науки 

Околен свят Емилия 

Симеонова 

Андонова 

2 Компютърно 

моделиране 

III „б“ клас 

 

Дигитална 

креативност 

Дигитални умения Емилия 

Симеонова 

Андонова 

3 Кариерно ориентиране 

                VII клас 

Гражданско 

образование 

Психология на 

общуването 

Мария 

Евгениева 

Генова 

4 Шахмат 

I – VII клас 

Спорт Индивидуални 

спортове 

Мирослав 

Николаев 

 Митев 


