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Училищна програма
на Основно училище „Христо Ботев“ гр. Раковски
за занимания по интереси за учебната 2021/2022 година
1.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание
УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС
ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
УЧЕБНАТА 2020/2021 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 „Христо Ботев” гр. Раковски, обл. Пловдив 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.
1.1.

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 2021/ 2022 година в ОУ „Христо Ботев“ гр. Раковски ще работят следните клубове и
групи:
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Групи за занимания по интереси
Име и
Провеждане на
Клас Име на групата за Тематична област Брой
фамилия
занятията
занимания по
на
и подобласт
ученици
№ (отдо)
интереси
ръководителя Брой уч. Брой
на групата седмици уч.
часове
1
Спорт, колективни
Мариана
5 - 7 „Мини Волейбол“ спортове
15
34
68
Терзийска
„Необятният свят на Приложна
математика
математиката“
Приложна
6 „Млад математик“ математика
Изкуства и култура,
5-7 „Любима музика“ сценични и танцови
изкуства

2

5

3
4

5

1

6

1

7

1

8

1

„Аз и природата –
1а клас“
„Аз и природата –
1б клас“
„Аз и природата –
1в клас“
„Аз и природата –
1г клас“

Природни науки Околна среда
Природни науки Околна среда
Природни науки Околна среда
Природни науки Околна среда

15

Екатерина
Сейрекова
Надежда
Пънкина

34

68

34

68

Лидия
Пенишева

34

68

24

Памела
Бендерлийска

32

64

24

Боряна Гиева

32

64

24

Лиляна Кисова

32

64

24

Соня РадулскаХраненикова

32

64

15
15

Общо:
156
•
•
•

Брой занимания в тематични направления "Дигитална креативност", "Природни
науки", "Математика" и "Технологии": 392
Общ брой занимания: 528
Процент на заниманията в тематични направления "Дигитална креативност",
"Природни науки", "Математика" и "Технологии": 74 %

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;
- 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 „Христо Ботев“ –
гр. Раковски.
ІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО
ИНТЕРЕСИ:
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o организиране на публични изяви на участниците в клубовете по интереси пред
съученици, учители, родители;
o участие в конкурси, състезания, фестивали;
o срещи на участниците с представителите на бизнеса на територията на областта с цел
представяне на резултатите от дейността си;
o популяризиране на постиженията на учениците чрез отразяване на сайта на училището
и в медийното пространство.
ІІІ. БЮДЖЕТ: Приложение 1
Училищната програма е приета на заседание на ПС, проведено на 13.09.2021 г. (Протокол
№10/13.09.2021 г.) и е утвърдена със заповед на директора № 147/01.10.2021 г.
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Приложение № 1
ІІІ. БЮДЖЕТ:
1. Очаквано финансиране.
Показатели

Стойности

1. Брой ученици по АДМИН в дневна форма на обучение

662

2. Стандарти за финансиране за 2021 г. съгласно РМС 790 от 2020г.
2.1. За институция
2.2. За ученик
3. Обща сума на финансиране при изпълнение на целевата стойност/
минимум включени 20% от учениците /

3. Разпределение на бюджета.
Показатели
Финансова информация за учебната 2021/2022г.
1.Общ брой групи , в т.ч.:
групи І-ІV клас
групи V-VІІ клас
2.Общ брой часове, в т.ч:
за 4 групи І-ІVклас (32учебни седмици х 2 часа)
за 2 групи V-VІІ клас(34учебни седмици х 2 часа)
3.Разходи за групи за учебната 2020/ 2021 г., в т.ч.
3.1.Разходи за възнаграждения на ръководителите на извънкласни
дейности за занимания по интереси /ставка 15,00 лева на час/
3.2.Разходи за осигурителни вноски за сметка на осигурителя
3.3. Разходи за закупуване на материали, необходими за изпълнението на
извънкласните дейности
3.4. Разходи за услуги – 10% от общия бюджет

1900
30
20500

Стойност
8
4
4
392
256
136
20500
5880
1371
11199
2050
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