
      

 

ЗАПОВЕД 

№З- 31-1/ 28.09.2020г 

  

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

чл. 31, ал. 1, т. 6 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,вкл. чл. 21б, 

ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование / изм. и доп. от 26.05.2020г/ , чл.16б, 

ал.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование, чл. 13, т. 2.1.1 от ВПОРЗ, както и решение на Педагогическия 

съвет – протокол № 2 от 25.09.2020г.във връзка с чл. 19, ал. 3 от Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с 

решение на Педагогическия съвет (Протокол № 2/24.09.2020 г.). 

  

УТВЪРЖДАВАМ: 

1. За учебната 2020/2021г, считано от 01.10.2020г., извънкласни дейности по 

интереси, броя групи и ръководители на групи за дейности по интереси, както 

следва: 

  

№  Извънкласна дейност клас Ръководител на група 

1. „Компютърът и аз“ I А Eлена Цонева 

2. „Спортни игри – футбол“ III – IV Николай Кожухаров 

3. „Матеметиката- лесна  и интересна“ II Ваня Христова 

4. „Училищен парламент“ IV-VII Албена Георгиева 

5. „Зона – арт“ III - VI Валентина Бонева 

6. „Природни науки“ V-VII Даниела Димова 

7. „Слънчеви ноти“ V-VII Стойна Кичукова 

8. „Математика – ура“ VII Надежда Георгиева 

9. „Футбол“ VII Христо Стойнев 

    

2. Графикът на заниманията в групите за извънкласни дейности по интереси в Трето 

ОУ „П.Р.Славейков“ – гр. Търговище , за учебната 2020/2021година. 

 



Графикът влиза в сила от 01.10.2020г. до 30.06.2021г. 

3. Тематичните разпределения на ръководителите на групи за дейности по интереси 

за 2020-2021г се представят на Директора в срок до 28.09.2020г. за утвърждаване и 

прилагане в досието на групата. 

4. Анкетните карти на учениците с декларация за информирано съгласие на родителя 

се прилагат в досието на групата. 

5. Списък на учениците включени в групите за дейности по интереси за учебната 

2020-2021г се представя за утвърждаване от Директора в срок до 28.09.2020г. и 

прилагане в досието на групата – Приложение №1. 

6. На ръководителите на групи да се изплащат по чл.13,т.2.1.1 от ВПОРЗ за всеки 

реално отработен час , след подаване месечна справка – декларация приложение № 

2 към настоящата заповед и се прилага в досието на групата. 

7. Досиетата на групите се окомплектоват и съхраняват от Снежана Куцарова – 

ЗДУД. 

 

Препис от заповедта да се връчи на ръководителите на групи и счетоводителят за 

сведение и изпълнение. 

 

Контрол по заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

ДИРЕКТОР: ................................. 

                  /Наталия Миланова/ 


