
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ 

3140 с. КУНИНО, общ. Роман, обл. Враца, тел.: 091202/216; 238 

e-mail: kuninostone@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№ 526/13.09.2021 г. 

       На осн. чл. 259, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; Заповед №РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и 

науката и във връзка с решение на на  педагогическия съвет с Протокол №9 от 10/09.2021 

г. 

Относно: Разпределение на учебните часове по спортни дейности за уч. 2020/2021 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за 

учебната 2021/2022 г. година за провеждане от учители/треньори, както следва:   

Клас/паралелка 

Група 

Спортни 

дейности 
Учител 

Време на 

провеждане 

Място на 

провеждане 

VIII клас Спортни игри Живко Йолов Петък 

6 уч.час 

13,25-14,10 ч. 

Училищен двор , 

физк. салон 

IX клас Спортни игри Живко Йолов Сряда 

8 уч. час 

15,15-16,00 ч. 

Училищен двор , 

физк. салон 

X клас Спортни игри Живко Йолов Понеделник 

7 уч. час 

14,20-15,05 ч. 

Училищен двор , 

физк. салон 

XI клас Спортни игри Живко Йолов Сряда 

6 уч. час 

13,25-14,10 ч. 

Училищен двор , 

физк. салон 

XII клас Спортни игри Живко Йолов Сряда 

7 уч. час 

14,20-15,05 ч. 

Училищен двор , 

физк. салон 

 

 

mailto:kuninostone@abv.bg


Задължения на учителя/треньора  

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

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

спазване на разпоредбите   заповед № РД 09 – 1111/ 15.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката. 

      В началото на учебната година учителите, на които е възложено 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.          

      Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените учители / треньори 

срещу подпис за сведение и изпълнение. Класните ръководители се задължават да сведат 

необходимата информация до  учениците  относно организацията и провеждането на 

часовете за спортни дейности. 

       Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявям лично. 

 

 

                                                                                ДИРЕКТОР на ПГКО:  

                                                                                                     /Яна Орлинова/ 

 

 


