
 

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, 

 ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 

9010 Варна, ул. Студентска №1; тел. +359 52 383 598; e-mail: pgtu@tu-varna.bg 
 

 

АНКЕТА 
 

за учениците от Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, 

 Технологии и Компютърни Науки, 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. Кой е любимият ти учебен предмет? 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Кой е най-силният ти предмет в училище? 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Кой от изучаваните предмети те затруднява най-много? 

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

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

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

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

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

4. Имаш ли хоби и какво е то?  

 

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче 

 

□ ДА                     □ НЕ               КАКВО Е ТВОЕТО ХОБИ: 

 

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

 

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

 

 



 
 

5.  Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности“Успех“, „Твоят час“ и др.  

 

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 □ 

 

6. 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 □  

 

7. Посочи в коя от посочените дейности би искал да се включиш, като поставиш номер пред дейността 

в зависимост от поредността на желанието.  

 
Можеш да посочиш и други извънкласни дейности които те интересуват. Като включиш и тях в поредността на 

желанията. 

Можеш да посочиш до 3 желания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тематична област                                                           
Поредност на 

желанието 

I Тематична област: Дигитална креативност  

1 
Компютърно моделиране.  
Провежда се 1 път седмично в понеделник след часовете. Преподавател: д-р Елена Колева       

 

II Тематична област: Математика  

2 
Клуб Математика 
Провежда се 1 път седмично в петък след часовете. Преподавател: инж. Нели Калчева       

 

III Тематична област: Изкуство и култура  

3 
Литературен клуб  
Провежда се 1 път седмично в сряда след часовете. Преподавател: Зухран Кадиева 

 

4 
Класическа музика 
Провежда се 1 път седмично в четвъртък след часовете. Преподавател: Боян Дойчев 

 

5 
Рисуване. Етюд 
Провежда се 1 път седмично в понеделник след часовете. Преподавател: художник: Боян Янев 

 

IV Тематична област: СПОРТ       

6 
Волейбол 
Провежда се 1 път седмично в петък след часовете. 

 Преподавател: треньор по волейбол: Валентина Георгиева 

 

7 
Футбол 
Провежда се 1 път седмично във вторник след часовете. Преподавател: Валентина Георгиева 

 

8 
Айкидо 
Провежда се 1 седмично  в сряда след часовете.  

Преподавател: инструктор по айкидо: Боян Янев 

 

V Тематични области свързани с професионалното образование  

9 
Възобновяеми енергийни източници 
Провежда се 1 път седмично в петък след часовете.  

Преподавател: доц. д-р инж. Даниела Чакърова 

 

10 
Програмиране  
Провежда се 1 път седмично в четвъртък след часовете. Преподавател: инж. Нели Калчева       

 



 
 

Можеш да посочиш и други извънкласни дейности които те интересуват. Като включиш и тях в 
поредността на желанията. 

Дейност Тематична област Поредност на 
желанието 

 
 

  

 
 

  

   

 

8. Кога предпочиташ да посещаваш извънкласните дейности? 

 
ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче 

В УЧЕБНИТЕ ДНИ, СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЧАСОВЕ   ДА □  НЕ □   

  

ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ       ДА □  НЕ □  
  

В ПОЧИВНИТЕ ДНИ                                          ДА □  НЕ □  
  

 

 

Забележка: За да се сформира група: занимания по интереси футбол и волейбол е необходимо 

да има минимум 12 (дванадесет) ученика, а за останалите групи минимум 5 (пет) желаещи.  
 

 

Ученик:..............................                                                                                              Родител:......................... 


