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АНКЕТНА КАРТА

приложение № 1

за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси
в проект „ТВОЯТ ЧАС“
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. Кой е любимият ти учебен предмет?
1.1. (за 1 – 4 клас)
ИНСТРУКЦИЯ: Избери само един отговор (отбележи с Х в празното квадратче)

Български език и литература

Математика

Роден край/Човекът и
обществото
Изобразително изкуство

Околен свят/Човекът и
природата
Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Музика

Английски език

Немски език

Френски език

Руски език

Испански език

Италиански език

Друг чужд език
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1.2. (за 5 – 8 клас)
ИНСТРУКЦИЯ: Избери само един отговор (отбележи с Х в празното квадратче)

Български език и литература

Математика

История и цивилизация

География и икономика

Човекът и природата

Информационни технологии

Изобразително изкуство

Музика

Домашна техника и икономика

Физическо възпитание и спорт

Спортна подготовка (спортно
училище)
Английски език

Технологии

Френски език

Испански език

Руски език

Италиански език

Немски език

Друг чужд език

2. Имаш ли хоби и какво е то?
ИНСТРУКЦИЯ: Избери само един отговор (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 изминалата учебна година?
ИНСТРУКЦИЯ: Избери само един отговор (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 изминалата учебна година?
ИНСТРУКЦИЯ: напиши

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

5. Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси,
организирани от училището? Избери
ДА

НЕ
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6. В какви извънкласни дейности искаш да участваш ?
ИНСТРУКЦИЯ: напиши

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

В т.6 се посочват ДЕЙНОСТИ по интереси, в които ученикът би желал
да участва.
7. Кога предпочиташ да посещаваш извънкласните дейности?
ИНСТРУКЦИЯ: Срещу изброените отговори отбележи „Да“ или „Не“
(отбележи с Х в празното квадратче)

ДА

НЕ

В учебните дни, след приключване
на задължителните часове:
През ваканциите
В почивните дни
В заниманията по интереси и организиран
отдих и спорт (при целодневна организация
на учебния ден)

УЧЕНИК: ……………………………..

РОДИТЕЛ:…………………………
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