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УТВЪРЖДАВАМ:                    ЗЗЛД

Татяна Михайлова

/Директор на 44. СУ “Неофит Бозвели”/

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

учебна 2021/2022 година

Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия съвет, проведено на 09.09.2016 г.

и е актуализирана с решение на педагогическия съвет, проведен на 07.09.2021 г. Актуализацията е

утвърдена със заповед № 63/ 06.10.2021 год. на директора на 44. СУ “Неофит Бозвели”.
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I. Общи положения

1. Училищната програма за заниманията по интереси е разработена на

основание:

● Закон за предучилищното и училищното образование;

● Наредба 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното

образование;

● Наредба за приобщаващото образование от 27.10.2017 г.

2. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на

компетентностите на 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.

3. Заниманията по интереси са част от общата подкрепа за личностното развитие

на учениците.

4. Редът, условията и начинът на сформирането на групите за заниманията по

интереси в 44. СУ „Неофит Бозвели” се осъществява в съответствие с

изискванията на нормативната уредба в областта на образованието и вътрешно

училищни инструкции и разпореждания.

II. Цели

2.1. Основни цели

2.1.1. Подпомагане на процесите на ефективна организация и провеждане на

извънкласните и извънучилищни дейности с цел повишаване качеството на

образователно-възпитателния процес и за удовлетворяване на индивидуалните

образователни потребности на учениците

2.1.2. Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на

качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в групите за

занимания по интереси

2.2.Специфични цели

2.2.1. Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез

откриване и насърчаване на творческите способности и умения за общуване на

учениците, необходими в съвременното обществото при зачитане на техните
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интерес, съобразно индивидуалните им възможности и възрастови особености.

2.2.2. Повишаване мотивацията за активно участие в образователно-възпитателния

процес на всички заинтересовани страни (ученици, учители, родители) чрез:

● създаване на стимулираща личностното развитие на ученика творческа среда,

съответстваща на неговата индивидуалност и степен на развитие;

● създаване на възможности за общуване и опознаване между деца от различни

социални, етнически и културни общности.

III. Задачи

1. Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в

заниманията по интереси.

2. Приемане на ПС и утвърждаване от директора на училищна програма за

заниманията по интереси.

3. Определяне на ръководителите на групи за занимания по интереси.

4. Изготвяне и утвърждаване на график по часове в групите за заниманията по

интереси.

5. Разработване на индивидуалните програми и планове на учителите в групите за

заниманията по интереси и утвърждаването им от директора.

IV. Дейности за изпълнение на задачите

4.1. Област „Умения и компетентности”

Участие и успешно представяне на учениците в състезания, олимпиади и защита на

проекти.

Срок: постоянен

Отг.: учителите по предмети и

ръководители на групи

Презентиране на ученически разработки на уроци по определена тематика.

Срок: постоянен

Отг.: учителите по предмети

Изготвяне на рекламни постери и флаери за 44. СУ от учениците, изучаващи  графичен
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дизайн.

Срок: месец април 2022 г.

Отговорник: М. Тасева, Г. Чолакова

Представяне на презентация на тема „ Земята – моят дом”

Срок: април 2022 г.

Отг. Т. Стефанова, Г. Георгиева

4.2. Област „Математика”

Участие и успешно представяне на учениците в състезания, олимпиади и защита на

проекти.

Срок: постоянен

Отг.: учителите по предмети и

ръководители на групи

Изготвяне и презентиране работата на профилираните паралелки със специфични

софтуерни програми и продукти.

Срок: постоянен

Отг.: учителите по предмети и

ръководители на групи

4.3. Област „Природни науки”

„Tourist Service” – езиковата подготовка + идея за професионално ориентиране (гид,

екскурзовод, водач на туристическа група), изготвяне и поддържане на сайт, рекламни

материали за този тип дейност (туристическа услуга)

Срок: постоянен

Отг.: П. Янчева, М. Денкова, М. Попова

Участие в „Училище сред природата” на ученици от 44. СУ

Срок: 28.10-01.11.2021 г.

Отг. Комисия

4.4. Област „Екологично образование и здравословен начин на живот”

Участие на ученици от 6. и 9. клас в ежегодните игри на БМЧК по оказване на първа

долекарска помощ.

Срок: май 2022 г.

Отг. П. Янчева
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Изготвяне и осъществяване на проект „Зелен кът в класната стая”

Срок: март 2022 г.

Отг. класни ръководители

Организиране на дискусия на тема „Деца раждат деца ” във връзка с превенцията за

ранно забременяване.

Срок: март 2022 г.

Отг. Гр. Стамова

22 март – Отбелязване световния ден на водата - предложения за изготвяне на табла

свързани със значението на водата.

Срок: март 2022 г.

Отг. Т. Стефанова, Г. Георгиева

4.5. Област „Традиции и култура”

Отбелязване на патронния празник на училището - екскурзия и постерна изложба на

тема „ Народните будители” с участието на ученици от гимназиален етап.

Срок: ноември 2021 г.

Отг. П.Янчева, Кр. Йорданова, Св. Евденкова

Организиране на благотворителна акция за подпомагане на деца в неравностойно

положение под надслов „ Дари щастие и топлина”

Срок: декември 2021 г.

Отг. класни ръководители

Отбелязване на 19 февруари с поднасяне на цветя на паметника на Васил Левски в парк

„ Герена” с учениците от гимназиален етап.

Срок: февруари 2022 г.

Отг. Кр. Йорданова

Отбелязване на националния празник на България:

● Представяне на презентации на тема „Руско-турската освободителна война” и

„Априлското въстание”, подготвени от учениците от гимназиален етап.

● Постерна изложба на тема „Заветите на героите”, подготвена от учениците от

гимназиален етап.

Срок: март 2022 г.

Отг. Кр. Йорданова, Г. Анкова
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Учебни екскурзии с посещение на исторически места с учениците от прогимназиален и

гимназиален етап.

Срок: юни 2022 г.

Отг. Д. Василева, Ал. Андреева

4.6. Област „Изкуство и култура”

Организиране на изложба „Коледата по света” с участието на ученици от

прогимназиален етап.

Срок: декември 2021 г.

Отг. учителите от МО „Изкуства”

Организиране на работни ателиета, уъркшопове, семинари, кръгли маси, интерактивни

игри и състезания на Деня на отворените врати на 44. СУ.

Срок: април 2022 г.

Отг. учителите от МО „Изкуства”

Организиране и участие на учениците в конкурс за рисунки във връзка с годишнината

на Природен парк „Витоша”

Срок: април 2022 г.

Отг. учителите от МО „Изкуства”

Фотоконкурс

Срок: април 2022 г.

Отг. М. Тасева

Създаване на стихотворение, рисунка или разказ по избрана тема

Срок: април 2022 г.

Отг. учителите по БЕЛ

4.7. Област „Технологии”

„Да се научим да правим“ – акцент върху професионалната подготовка и прилагането

на наученото на практика; подобряване на уменията за работа в екип;

Срок: постоянен

Отг.: учителите по предмети и

ръководители на групи

4.8. Област „Спорт”

Подготовка и участие в районните състезания по отделните спортни дисциплини
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Срок: месец октомври – ноември 2021 г.

Отговорник: учителите по ФВС

Разработване и участие в проекти, подпомагащи изграждането имиджа на училището

или насочени към подобряване материалнотехническата база.

Срок: постоянен

Отговорник: учителите по ФВС

Подготовка и участие в спортни турнири на районно, областно, национално ниво.

Срок: месец април 2022 г.

Отговорник: учителите по ФВС

Подготовка и участие в състезанието „Млад огнеборец”.

Срок: месец април 2022 г.

Отговорник: Евелина Миленкова

Подготовка и участие в градските първенства за съответната възрастова група по

различните спортни дисциплини.

Срок: месец април – май 2022 г.

Отговорник: учителите по ФВС
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