
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001„Да направим училището 

 привлекателно за младите хора” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 
 

В изпълнение на Програмата за развитие на извънкласната дейност - Средно 

общообразователно училище „Вичо Грънчаров” работи по проекта BG051PO001-4.2.05 

„Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за 

Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) от самото му 

начало, за периода 2011 – 2014г. а с решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР, 

взето на 14.05.2014 г., се удължи срокът на изпълнение на проект УСПЕХ и за учебна 

2014/2015 година.  Това е една добра възможност за учениците да получат 

допълнително знания по неформален начин. 

ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА  ПО ПРОЕКТА УСПЕХ  

Учебна 2011/ 2012 година: 01.02.2012 г. - 30. 08. 2012 г. 

 22 групи с 267 ученика; 

№ 
по 
ред 

Област на  

извънучилищната дейност 

от Приложение №1 

Форма 
на 
извънучили
щната  
дейност 

Наименование на 
извънучилищната 
дейност 

Брой 
учен
ици 

Ръководител – 
име, презиме, 
фамилия 

1. Природоматематически науки клуб «Магията на числата» 8 Севдалина Недева 
Арабаджиева   

2 Хуманитарни науки клуб «Приказен свят» 13 Емилия Тодорова 
Димитрова 

3 Хуманитарни науки студио «Моделирам света около нас» 10 Кънчо Вичев Данев 

4 Здравно образование клуб «Здраве» 7 Даниела Христова 
Кенарева 

5 Здравословен начин на живот клуб «Млад природолюбител» 15 Славка Маринова 
Иванова 

6 Здравословен начин на живот клуб «Млад пътешественик» 15 Атноанета Стоименова 
Станчева  

7 Здравословен начин на живот секция «Да умееш да побеждаваш» 15 Красимир Върбанов 
Кръстев 

8 Здравословен начин на живот клуб « Ръгби - Железен орел » 15 Георги Симеонов 
Касабов 

9 Комуникативни умения на роден 

език 
клуб «Аз – фотографът» 13 Миглена Иванова 

Димитрова 

10 Комуникативни умения на чужд 

език 
клуб «Пътешественик» 6 Пенка  Радева Узунова 

11 Комуникативни умения на чужд 

език 
клуб «Американска култура» 9 Аделина Райкова-

Костова 

12 Умения за самостоятелно учене и 

събиране на информация 

 

секция «Да направим филм – 
Българските столици» 

15 Николинка Йорданова 
Попйорданова 

13 Умения за самостоятелно учене и 

събиране на информация 
клуб «Асен Разцветников» 13 Зарка Петрова 

Гайдарова 

14 Умения за самостоятелно учене и 

събиране на информация 
секция «История на моя род» 15 Росица Ангелова 

Петрова 

15 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, творчество, 

емоционално и естетическо 

клуб «Общуване чрез танци» 14 Розалия Христова 
Нанкова 
 



 

Учебна 2012/ 2013 година: 15.09.2012 г. - 30. 08. 2013 г. 

групи с 293 ученици; 
 

№ по 

ред 

Област на 

извънучилищната дейност 

от Приложение №1 

Форма на 

извънучилищ

ната  дейност 

Наименование на 

извънучилищната 

дейност 

Брой 

учени

ци 

Ръководител – 

име, презиме, 

фамилия 

1 Природоматематически 

науки 

клуб „Млад астроном” 15 Ваня Димитрова 

Рускова   

2 Природоматематически 

науки 

клуб „Магията на числата” 10 Севдалина Недева 

Арабаджиева 

3 Природоматематически 

науки 

клуб „Математиката-фитнес 

за ума и красотата” 

10 Веселина 

Николаева 

Славчева 

4 Хуманитарни науки  „Приказните чудеса в 

света на Уолт Дисни” 

12 Емилия Тодорова 

Димитрова 

5 Хуманитарни науки Студио 

керамика 

„Моделирам света около 

нас” 

10 Кънчо Вичев 

Данев 

съпреживяване чрез литература, 

музика и други  изкуства 

16 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, творчество, 

емоционално и естетическо 

съпреживяване чрез литература, 

музика и други  изкуства 

приложно 
ателие 

«Цветна палитра» 15 Маруся Антонова 
Йорданова 
 

17 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, творчество, 

емоционално и естетическо 

съпреживяване чрез литература, 

музика и други  изкуства 

приложно 
ателие 

«Цветна палитра» 13 Пепа Димитрова 
Хаджитодорова 
 

18 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, творчество, 

емоционално и естетическо 

съпреживяване чрез литература, 

музика и други  изкуства 

Арт студио «Вълшебства от хартия» 12 Маргарита Георгиева 
Рачкова 
 

19 Дигитални компетентности – 

използване на дигитални 

устройства и мултимедийни 

технологии, обработка на 

информация 

клуб «Мултимедийни продукти» 11 Ренета  Петрова  
Савова 
 

20 Дигитални компетентности – 

използване на дигитални 

устройства и мултимедийни 

технологии, обработка на 

информация 

секция «Забавления и работа с 
компютър» 

14 Мариана Панайотова 
Великова 
 

21 Дигитални компетентности – 

използване на дигитални 

устройства и мултимедийни 

технологии, обработка на 

информация 

студио „Традиции – представени чрез 
презентации и филм” 

8 Ренета  Петрова 
Савова  
 

22 Дигитални компетентности – 

използване на дигитални 

устройства и мултимедийни 

технологии, обработка на 

информация 

клуб «Интернет – играй и мисли, учи 
и се забавлявай» 

11 Стефка Иванова 
Паричева 
 

      



6 Здравно образование клуб „Здраве” 13 Даниела Христова 

Кенарева 

7 Здравословен начин на 

живот 

секция „Ръгби” 15 Красимир 

Върбанов Кръстев 

8 Здравословен начин на 

живот 

секция „Мини футбол” 15 Красимир 

Върбанов Кръстев 

9 Здравословен начин на 

живот 

клуб „Железен орел” 15 Георги Симеонов 

Касабов 

10 Комуникативни умения на 

роден език 

клуб „Приказен свят” 15 Зарка Петрова 

Гайдарова 

11 Комуникативни умения на 

роден език 

клуб „Аз фотографът” 11 Миглена Иванова 

Димитрова 

12 Комуникативни умения на 

роден език 

клуб „Млад журналист” 12 Николинка 

Йорданова 

Попйорданова 

13 Комуникативни умения на 

чужд език 

клуб „В света н руската 

народна приказка” 

10 Невянка 

Димитрова Личева 

14 Предприемачество Клуб „Предприемачество” 15 Даниела Тодорова 

Велчева 

15 Предприемачество клуб Джуниър” 15 Кремена Сашева 

Витанова 

16 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

Арт-

студио 

„Вълшебства от хартия” 13 Маргарита 

Георгиева Рачкова 

17 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

клуб „Аз пея” 13 Нели Михайлова 

Атанасова 

18 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

ателие „Цветна магия” 14 Пепа Димитрова 

Хаджитодорова 

19 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

ателие „Цветна палитра” 15 Пепа Димитрова 

Хаджитодорова 



20 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

клуб „Общуване чрез танци” 8 Розалия Христова 

Нанкова 

21 Дигитални компетентности 

– използване на дигитални 

устройства и мултимедийни 

технологии, обработка на 

информация 

клуб „Визуална комуникация-

уеб дизайн” 

8 Ваня Боянова 

Христова 

22 Дигитални компетентности 

– използване на дигитални 

устройства и мултимедийни 

технологии, обработка на 

информация 

секция „Забавление и работа с 

компютър” 

14 Марияна 

Панайотова 

Великова 

23 Дигитални компетентности 

– използване на дигитални 

устройства и мултимедийни 

технологии, обработка на 

информация 

секция „Млад програмист” 15 Марияна 

Панайотова 

Великова 

 

Учебна 2013/ 2014 година: 15.09.2013 г. - 30. 08. 2014 г. 

групите са 36 и 380 участващи ученици;  

 

№ по 

ред 

Област на 

извънкласната/извънучили

щната дейност от 

Приложение №1 

Форма на 

извънучили

щната  

дейност 

Наименование на 

извънучилищната 

дейност 

Брой 

учени

ци 

Ръководител – 

име, презиме, 

фамилия 

1 Природоматематически 

науки 

Клуб „Математика фитнес за 

ума” 

10 Веселина Славчева 

2 Природоматематически 

науки 

Клуб „Математика +” 10 Веселина Славчева 

3 Природоматематически 

науки 

Клуб „Визуална комуникация 

и уеб дизайн 

8 Ваня Христова 

4 Природоматематически 

науки 

Клуб „Физиката около мен” 15 Ваня Рускова 

5 Природоматематически 

науки 

Клуб „Млад астроном” 15 Ваня Рускова 

6 Природоматематически 

науки 

Клуб "Природолюбител" 

8 
Антоанета 
Станчева 

7 Природоматематически 

науки 

Клуб „Приказен свят” 

8 
Антоанета 
Станчева 

8 Хуманитарни науки Клуб «Приказен свят» 10 Славка Иванова 



9 Здравно образование Клуб „Здраве” 10 Даниела Христова 

10 Здравословен начин на 

живот 

Секция « Ръгби» 8 Красимир Кръстев 

11 Здравословен начин на 

живот 

Секция «Мини футбол» 8 Красимир Кръстев 

12 Здравословен начин на 

живот 
Клуб "Железен орел" 10 Георги Касабов 

13 Комуникативни умения на 

роден език 

Студио ”Дъга” 11 Мариана 

Георгиева 

14 Комуникативни умения на 

роден език 

Клуб „Млад журнарлист-

Лъвски сърца” 

12 Ваня Атанасова 

Недкова 

15 Комуникативни умения на 

роден език 

Клуб „Млад журналист” 10 Николинка 

Попйорданова 

16 Комуникативни умения на 

роден език 

Клуб „Чудесии, 

дяволии,залесии” 

14 Зарка Гайдарова 

17 Комуникативни умения на 

роден език 

Клуб ”Езикът-огледало н и 

загадка” 

13 Татяна Георгиева 

18 Комуникативни умения на 

роден език 
Клуб ”Да празнуваме заедно” 

12 
Миглена 

Димитрова 

19 Комуникативни умения на 

чужд език 

Клуб ”Интертултурни 

комуникации” 

13 Невянка Личева 

20 Математическа грамотност 

и базови познания в 

областта на науките и 

технологиите  

Клуб "Умни главички-сръчни 

ръчички" 

12 Таня Христова 

21 Математическа грамотност 

и базови познания в 

областта на науките и 

технологиите  

Клуб "Магията на числата" 10 Севдалина 

Арабаджиева 

22 Предприемачество Клуб «Предпримачество2» 15 Даниела Велчева 

23 Предприемачество Клуб «Искам да успея 1» 11 Кремена Витанова 

24 Предприемачество Клуб «Искам да успея 2» 11 Кремена Витанова 

25 Предприемачество Клуб «Предприемачество» 12 Емилия Димитрова 

26 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

Арт-

студио 

«Вълшебства от стъкло и 

мозайка» 

11 Маргарита Рачкова 



27 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

Ателие  »Цветна магия» 15 Пепа Димитрова 

28 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

Ателие »Цветна палитра» 8 Маруся Йорданова 

29 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

Клуб «Общуване чрез танци» 9 Розалия Нанкова 

30 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

Клуб «Общуване чрез танци-

1кл» 

8 Розалия Нанкова 

31 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

Клуб "Аз пея" 8 Нели Михайлова 

32 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

Клуб "Аз пея-джуниър" 9 Нели Михайлова 

33 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез литература, музика и 

други  изкуства 

Студио "Моделирам света около 

нас" 

13 Кънчо Данев 

34 Дигитални компетентности 

– използване на дигитални 

устройства и мултимедийни 

технологии, обработка на 

информация 

Студио „Сръчко” 8 Пепа Димитрова 



35 Дигитални компетентности 

– използване на дигитални 

устройства и мултимедийни 

технологии, обработка на 

информация 

Студио „Многознайко” 8 Пепа Димитрова 

36 Дигитални компетентности 

– използване на дигитални 

устройства и мултимедийни 

технологии, обработка на 

информация 

Клуб " Забавление и работа с 

компютър" 

8 Милена 

Костадинова 

 

 

Учебна 2014-2015 година:  15.09.2014 г. - 15. 04. 2015 г. 

групите са 23 с 321 ученици;  
 

№ по 
ред 

Област на 

извънучилищната дейност 

от Приложение №1 

Форма на 

извънучили

щната  

дейност 

Наименование на 

извънучилищната 

дейност 

Брой 

учени

ци 

Ръководител – 

име, презиме, 

фамилия 

1 Природоматематически науки Клуб "Математиката - фитнес 

за ума" 

15 Веселина 

Николова 

Славчева 

2 Природоматематически науки клуб "Млад приложник" 15 Емилия Тодорова 

Димитрова 

3 Природоматематически науки клуб "Аз съм астроном" 15 Ваня Димиторав 

Рускова 

4 Природоматематически науки клуб "Физика здравей" 15 Ваня Димиторав 

Рускова 

5 Здравно образование клуб "Здраве" 14 Даниела  Христова 

Кенарева 

6 Здравословен начин на живот Клуб "Здравословен начин на 

живот с лов и  риболов " 

14 Георги Симеонов 

Касабов 

7 Здравословен начин на живот секция Здравословен начин на 

живот, чрез спорт в секция- 

мини футбол” 

15 Красимир 

Върбанов Кръстев 

8 Здравословен начин на живот секция Здравословен начин на 

живот, чрез спорт в секция- 

ръгби” 

15 Красимир 

Върбанов Кръстев 

9 Комуникативни умения на 

роден език 
клуб "Малки писатели №1" 

10 
Кремена Сашева 

Витанова 

10 Комуникативни умения на 

роден език 
клуб "Малки писатели №2" 11 Кремена Сашева 

Витанова 

11 Комуникативни умения на 

роден език 
клуб "Аз-фотографът" 15 Миглена Иванова 

Димитрова 

12 Комуникативни умения на 

роден език 
клуб "Езикът - загадка и 

развитие" 

15 Татяна Николова 

Георгиева 



13 Комуникативни умения на 

чужд език 

клуб "Пътешественик" 12 Невянка 

Димитрова Личева 

14 Математическа грамотност и 

базови познания в областта на 

науките и технологиите 

клуб "Магията на числата" 15 Севдалина Недева 

Арабаджиева 

 

15 Математическа грамотност и 

базови познания в областта на 

науките и технологиите 

клуб 
"Умни главички- сръчни 
ръчички" 

15 Татяна Хрисотва 

Георгиева 

16 Предприемачество клуб "Предприемачество 3" 15 Даниела Тодорова 

Велчева 

17 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез 

арт-

студио 

"Вълшебства" 15 Маргарита 

Георгиева Рачкова 

18 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез 

клуб "Аз пея" 15 Нели Михайлова 

Атанасова 

19 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез 

клуб "Празниците на 

България" 

15 Зарка  Петрова 

Гайдарова 

20 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез 

ателие "Цветна палитра" 15 Пепа Димитрова 

Хаджитодорова 

21 Културни компетентности – 

изразяване на идеи, 

творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване 

чрез 

студио "Сръчко и Моливко" 14 Пепа Димитрова 

Хаджитодорова 

22 Дигитални компетентности – 

използване на дигитални 

устройства и … 

клуб "Визуална комуникация 

-уеб дизайн" 

9 Ваня Боянова 

Христова 

23 Дигитални компетентности – 

използване на дигитални 

устройства и … 

клуб " Учи и се забавлявай с 

компютър" 

12 Милена Георгиева 

Костадинова 

      

 

 

            Осмислянето на свободното време на учениците, реализирано чрез различни форми 

като: школа, клуб, художествен състав, спортна секция е  отдавнашна традиция за СОУ 

„Вичо Грънчаров”. Началото е в „Школата по керамика”, групи за песни, спортно-

състезателни отряди „Млад огнеборец”, „Млад природолюбител”, младежки духов 

оркестър, мажоретен състав  - мажоретни състави, секции по баскетбол, лека атлетика, 



волейбол, ръгби, групи за екскурзионно летуване, ученически театър на руски и немски 

език, клуб ЮНЕСКО и много други. 

В последните години на предни позиции излиза работата по програми и проекти: на 

МОН, на неправителствения сектор, на секторните програми, на  ОПРЧР и други. 

Споменаваме само някои от проектите, по които е работено в училище: Мондиалого на 

ЮНЕСКО, „Обществено постижение”, по програмата е-Туининг, ЕВРОДЕСК на 

европейската комисия, Коменски – многостранни патньорства, HELP! „За въздух без 

цигарен дим” и др. 

Стартирането на проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към 

Европейски хоризонти – УСПЕХ” по бюджетна линия „Да направим училището 

привлекателно за младите хора” - ОПРЧР има за цел и създаде условия за осмисляне на 

свободното време на учениците, включително и такива с идентифицирана нужда от 

специфична подкрепа, ученици в риск и с прояви на агресия или насилие. 

 

 


