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АНКЕТНА КАРТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ 
НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ

Уважаеми родители и ученици,
С настоящата анкета целим да проучим предпочитаните от Вас занимания по интереси, 
които ще бъдат организирани от училището.
Вашите обективни отговори ще помогнат при включването на учениците в заниманията
по интереси, чрез участие в предпочитаната извън класна дейност.

ИМЕ…………………………………. ……………..

ПРЕЗИМЕ……………………………………………

ФАМИЛИЯ…………………………………………..

КЛАС………………………………………………..

1. Кой е любимият ти учебен предмет?
 (ЗА I-IV КЛАС) 

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА □ МАТЕМАТИКА □
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО □ ОКОЛЕН СВЯТ/ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА □
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО □ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО □
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ □ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ □
МУЗИКА □ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК □
РУСКИ ЕЗИК □ ИСПАНСКИ ЕЗИК □
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК □ ДРУГ ЧУЖД ЕЗИК □

2. Имаш ли хоби и какво е то? 
ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

□ ДА                     □ НЕ                     

КАКВО Е ТВОЕТО ХОБИ ? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата 
учебна година?
ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

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? 

ИНСТРУКЦИЯ: напиши
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани
от училището? Са
ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче
ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

ДА □ НЕ □
6. В какви извънкласни дейности искаш да участваш ? 
ИНСТРУКЦИЯ: Напиши в каква дейност по интереси би желал/а да участваш
………………………………………………………………….. ……………………………………………………...………..

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

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

УЧЕНИК………………….. РОДИТЕЛ……………………
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