
  

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”                                                                              

С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК                                                                  

п. к. 4641, ул. Христо Ботев № 1, тел.:  03543/2232, e-mail: ou_hr.botev.dorkovo@abv.bg 

 

                                                                                                                                   УТВЪРДИЛ: . . . . . . . . . . . .  . . . 

                                                                                                                                                      ( Ангел Гивечев ) 

 
 

Наименование на училището: Основно училище "Христо Ботев" 

Населено място: с. Дорково 

Код по АДМИН: 1302324 

Брой ученици дневна форма от АДМИН - 173 

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  

ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

за ІІ срок на учебната 2018/2019 година 

 

І. Дейности 

 

№ Раздел 
Основание/ 

заповед 

Брой 

групи 

Брой 

ученици 

Общ 
брой 

часове 

1. 
Дейности за занимания по интереси 
(тематични направления) 

Тематична програма/ 
график на дейностите 

10 127 308 

2. 

Дейности за мотивиране на 

учениците за участие в занимания по 

интереси в тематичните направления 

"Дигитална креативност", 

"Природни науки", "Математика", 

"Технологии" 
 

Тематична програма/ 
график на дейностите 

4 53 124 

2.1. 
Дейности за занимания по интереси 
Тематично направление 
„Математика”  

Тематична програма/ 
график на дейностите 

3 42 90 

2.2. 
Дейности за занимания по интереси 
Тематично направление „Технологии”  

Тематична програма/ 
график на дейностите 

1 11 34 

3. 

Дейности за подпомагане на 

професионалното ориентиране на 

учениците при избора на 

възможности за обучение и професия 

Тематична програма/ 
график на дейностите 

0 0 0 

4. 

Дейности за изяви на учениците, 
обхванати в заниманията по 
интереси, за популяризиране на 
постиженията им 

Тематична програма/ 
график на дейностите 

10 127 20 

5. 

Междуинституционални дейности за 

занимания по интереси и за изяви на 

постиженията на учениците 

 

Тематична програма/ 
график на дейностите 

0 0 0 
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II. Целеви стойности за изпълнение на училищната програма 
 
 

 
А/ Целева стойност по чл. 21, ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование 
 

№ Показател 

Целева стойност,           
(чл. 21, ал. 3 от Наредба за 

приобщаващото 
образование) 

Изпълнение на целевата 
стойност 

% брой % брой 

1. 

Ученици, включени в дейности за занимания по 

интереси в тематичните направления 

"Дигитална креативност", "Природни 

науки", "Математика", "Технологии" 
 

40 % 
123 часа 

40 % от 308 
часа 

 
40,25 % 

 

124 часа 
40,25 % от 308 

часа  

 

 
Б/ Целева стойност по чл. 21, ал. 6 от Наредба за приобщаващото образование 
 

№ Показател 

Целева стойност,           
(чл. 21, ал. 6 от Наредба за 

приобщаващото 
образование) 

Изпълнение на целевата 
стойност 

% брой % брой 

1. 

Участие на външните за училището физически 

и юридически лица по ал. 6 провеждат не по-

малко от 5 на сто от организираните занимания 

по интереси в училището. 
 

5 % 

0,5 дейности 
  

5 % от 10 
дейности за 

занимания по 
интереси, 

организирани в 
училището 

 
0 % 

 

0 дейности 
 

0 % от 10 
дейности за 

занимания по 
интереси, 

организирани в 
училището  

 

 

В/ Целева стойност по чл. 21б, ал. 5 от Наредба за приобщаващото образование 

 

№ Показател 

Целева стойност,           
(чл. 21б, ал. 5 от Наредба 

за приобщаващото 
образование) 

Изпълнение на целевата 
стойност 

% брой % брой 

1. 
Ученици, включени в дейности за занимания по 
интереси 

20 % 
35 бр. 

20 % от 173 
деца 

 
73,41 % 

 

127 бр. 
73,41 % от 173 

деца  

 

 

 

 



  

 

 

 

III. Групи за занимания по интереси през ІІ срок на учебната 2018/2019 г. 

 

№ 
Дейности за 

занимания по 
интереси 

Организа- 
ционна        
форма 

Тематично 
направление 

Основание/ 

заповед 

Брой 

ученици 

Общ 
брой 

часове 
Ръководител 

1. 
Математика – 2. 
клас 

Клуб Математика 
Тематична програма/  
график на дейностите 

13 30 
Елена    

Йочева 

2. 
Математиката –           
интересна и 
забавна 

Клуб Математика 
Тематична програма/  
график на дейностите 

15 30 
Елена 

Гивечева 

3. Математика    Клуб Математика 
Тематична програма/  
график на дейностите 

14 30 
Катерина 
Гарданска 

4.  Английски език Клуб Технологии 
Тематична програма/  
график на дейностите 

11 34 
Елена 

Овчарова 

5. Народни танци Клуб 
Изкуства и 

култура 
Тематична програма/  
график на дейностите 

14 28 
Велислава 
Котулова 

6. 
Млад 
природолюбител 

Клуб 

Екологично 
образование и 
здравословен 

начин на живот 

Тематична програма/  
график на дейностите 

14 28 
Цанко   
Дангов 

7. 
Екологичен 
туризъм в моя 
роден край 

Клуб 

 
Екологично 

образование и 
здравословен 

начин на живот 
 

Тематична програма/  
график на дейностите 

10 32 
Анна 

Мацанова 

8. 
Природата около 
нас 

Клуб 

Екологично 
образование и 
здравословен 

начин на живот 

Тематична програма/  
график на дейностите 

10 32 
Джемиле 

Бозева 

9. Футбол Клуб Спорт 
Тематична програма/  
график на дейностите 

15 32 
Ангел  

Гивечев 

10. Волейбол Клуб Спорт 
Тематична програма/  
график на дейностите 

11 32 
Михаил 
Узунов 

 

 

 

 

 

 

 


