
Приобщаващо образование 

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, 

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

интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. 

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците 

от I до XII 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. 

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни 

педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te 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 

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, 

обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е 

свързан с тематичните направления на заниманията по интереси. 

ВАЖНО: 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. 

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на 

Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващо образование. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133002
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АНКЕТНА КАРТА 

 
ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  

 
 С ТАЗИ АНКЕТА ИСКАМЕ ДА НАУЧИМ ОТ ТЕБ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ТВОИТЕ ИНТЕРЕСИ И ДЕЙНОСТИТЕ, В КОИТО СИ УЧАСТВАЛ В 

ИЗВЪНУЧЕБНО ВРЕМЕ И КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА В УЧИЛИЩЕ. 

 ТВОИТЕ ОТГОВОРИ ЩЕ ПОМОГНАТ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕТО ТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРЕДПОЧИТАНА ОТ ТЕБ 

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ. 

  НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ ДА СПОДЕЛИШ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ И ДА ОТГОВАРЯШ СВОБОДНО И БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЯ. 

 

ИМЕ,…………………………………. ПРЕЗИМЕ, …………………………………………… 

ФАМИЛИЯ……………………………………………………………………………… 

КЛАС……………………………………………………………………………………………… 

1. (VIII-XII КЛАС)  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК         □  ЛИТЕРАТУРА □    МАТЕМАТИКА    □ 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ        □   АНГЛИЙСКИ ЕЗИК □   ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ   □ 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА □  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО   □ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ □ 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА        □  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ    □      

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ       □  ДРУГ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ  ......................... 

   

2. Имаш ли хоби и какво е то?  

□ ДА                     □ НЕ                      

КАКВО Е ТВОЕТО ХОБИ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата учебна година? 

В УЧИЛИЩЕ                ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ 

ПОСЕЩАВАЛ/А  СЪМ      □                 ПОСЕЩАВАЛ/А  СЪМ      □ 

НЕ СЪМ ПОСЕЩАВАЛ/А □                          НЕ СЪМ ПОСЕЩАВАЛ/А □ 
4. Какви извънкласни и извънучилищни дейности си посещавал/а през миналата учебна 

година?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от 

училището? СаИНСТРУКЦежи с Х в празното квадратче 

 ДА □    НЕ □   

6. В какви извънкласни дейности искаш да участваш ?  

………………………………………………………………….. ……………………… 
…………………………………………………………………… ………… 
  

7. Кога предпочиташ да посещаваш извънкласните дейности? 

В УЧЕБНИТЕ ДНИ, СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЧАСОВЕ □     

ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ       □     

В ПОЧИВНИТЕ ДНИ                                          □     

 

УЧЕНИК…………………..                                                           РОДИТЕЛ…………………… 

 

 



З А Я В Л Е Н И Е 

и декларация за информирано съгласие 

от ………………………………………………………………………………………………. 

(име, презиме, фамилия на родителя/настойника) 

адрес: ……………………………………………………… Телефон: …………….………… 

ученик: …………………………………………………………………………….…………… 

(име, презиме, фамилия на ученика) 

Училище: ………………………………………………………………………………………… 

Гр./с…………………………………………….област ……………………………………….. 

 

I. Декларирам, че съм съгласен/съгласна, синът ми/дъщеря ми да бъде включен/а в: 

Група за дейности по интереси през учебната ………../…………….. година: 

1 първо желание на ученика ……………………………………………..; 

2 второ желание на ученика ……………………………………………...; 

3 трето желание на ученика ……………………………………………..; 

II. АНКЕТЕН ПАНЕЛ (Допълнителна информация за участника):  

Информацията се попълва от родителя/настойника на ученика, изразил съгласие за участие на 

детето му в извънкласни дейности по проекта.  

Информация за попълване на анкетен панел: (Моля, прочети преди попълване) 

Въпрос 1:  Отбележете вярното 

Определям участника/ученика, като лице, което живее в безработно 

домакинство с деца1 на издръжка 
☐ Да ☐ Не 

Въпрос 2:   

Определям участника/ученика като лице, което живее в едночленно 

домакинство с деца¹ на издръжка 
☐ Да ☐ Не 

Въпрос 3:   

Определям участника/ученика, като лице с произход от друга държава ☐ Да ☐ Не 

Въпрос 4:   

Определям участника/ученика, като мигрант ☐ Да ☐ Не 

Въпрос 5:   

Определям участника/ученика, като лице от малцинствата, в т.ч. от ромска 

малцинствена общност2 
☐ Да ☐ Не 

Въпрос 6:   

                                                           
1 Дефиниция по Закон за закрила на детето: „всяко физическо лице до навършването на 18 години“ 

2 Работна дефиниция: Всяко лице, принадлежащо към етническо, религиозно или езиково малцинство 



Определям участника/ученика, като лице с увреждания ☐ Да ☐ Не 

Въпрос 7:    

Определям участника/ученика, като лице в неравностойно положение ☐ Да ☐ Не 

Въпрос 8:    

Определям участника/ученика, като лице засегнато от жилищно изключване ☐ Да ☐ Не 

ВНИМАНИЕ! Въпроси 9 и 10 се попълват от училището след приключване/прекратяване на 

участието в обучение 

Дата на която ученика е приключил/напуснал проекта:         

   

Въпрос 9: След приключване на участието в проекта: Отбележете вярното 

➢ Продължава своето образование/обучение ☐ 

➢ Получава предложение за работа, образование или обучение ☐ 

➢ Търси работа ☐ 

➢ Работи като самонает ☐ 

Въпрос 10: При напускате преди планирания край на 

дейностите по проекта причината е: 
Отбележете вярното 

➢ продължавам своето образование/обучение в друго училище      ☐ 

➢ поради лични причини     ☐ 

➢ Друго (моля, пояснете)  ☐ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

III. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина ми/дъщеря ми, съм 

съгласен/не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде сниман/а във видео- или 

фото-формат във връзка с участието му/й в дейностите по проект  

Съгласен съм/Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения да бъдат свободно 

публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел публичност на проекта. 

 

Подпис на родителя: ……………………. 

 

Подпис на участника (ученика): ………… Дата: ………………………………. 

 

                               


