
               
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ 

„Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ГР. ЧЕПЕЛАРЕ 

e-mail :pgsgs@abv.bg,   03051 / 29-82; 29-83,  факс 03051/20-82гр.  

Чепеларе, п.к. 4850  ул. “Беломорска” №3, обл. Смолян,  http://pgsgst.org/ 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-195 / 24.01.2022 год. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл. 28, ал. 7 и  ал.8 от 

Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение 

на педагогическия съвет (протокол № 6 / 11.01.2022 г.) 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Разпределение на учебните часове по спортни дейности ІІ-ри срок на учебната 2021/2022 

година, както следва:  

Клас/ 

паралелка 

Група 

Спортни 

дейности 
Учител  Време на провеждане 

Място на 

провеждане 

VІІІ а клас Спортна игра-

волейбол 

Васил Демирев  Понеделник 

15.30 ч. -16.15 ч. 

Физкултурен салон 

 

ІХ а клас Спортна игра-

волейбол 

Васил Демирев  Вторник 

15.30 ч. -16.15 ч. 

Физкултурен салон 

 

ІХ б клас Спортна игра-

волейбол 

Васил Демирев  Четвъртък 

15.30 ч. -16.15 ч. 

Физкултурен салон 

 

Х а клас Спортна игра-

волейбол 

Васил Демирев  Сряда 

15.30 ч. -16.15 ч. 

Физкултурен салон 

 

ХІ а клас Спортна игра 

- футбол 

Васил Демирев Сряда 

16.15 ч. -17.00 ч. 

Физкултурен салон/ 

Стадион по футбол 

ХІІ а клас Спортна игра-

волейбол 
Васил Демирев Понеделник 

16.15 ч. -17.00 ч. 

Физкултурен салон 

 

ХІІ б клас Спортна игра-

волейбол 

Васил Демирев Вторник 

16.15 ч. -17.00 ч. 

Физкултурен салон 

 

Учителите, на които е възможно организирането и провеждането на часа/ часовете за 

спортни дейности, създават условия за ефективната му организация и провеждане, при спазване 

на разпоредбите съгласно заповед № РД 09-1111/ 15.08.2016 г. и чл.14, ал.3, т.3 и7 и ал.5 от 

Наредба №4/ 30.11.2015 г. за учебния план. 

        В началото на учебната година учителите, на които е възможно организирането и 

провеждането на часа/ часовете за спортни дейности, изготвят списък на учениците в  

групата и годишен тематичен план, в който включват съответния вид спорт, темите на учебното 

съдържание и броят на учебните часове за тях.  

Контрол по изпълнение на заповедта осъществява ЗДУПД. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Васил Демирев за сведение и изпълнение. 

Класните ръководители се задължават да сведат необходимата информация до учениците  

относно организацията и провеждането на часовете за спортни дейности.  

 

 

инж. Елена Касабова  /п/ 

Директор на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“  гр. Чепеларе 


