
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ГЕО МИЛЕВ” 

  гр. МЪГЛИЖ, ул. ”Гео Милев” № 70, e-mail: pgssmg@abv.bg, www. pgssmg.com 

 04321/ 23 10 – директор, 23 71 – канцелария,   

 
 

ЗАПОВЕД  № 2142-304/09.09.2020 г .  

 

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

28, ал. 7 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и във връзка със заповед № РД 09-1111/ 15.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 

спортни дейности и решение на педагогическия съвет (протокол № 10/01.09.2020 г.) 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

1. Вида спорт и разпределението на часовете за спортни дейности за учебната 2020/2021 

година 

 
Паралелка Спортни 

дейности  

Учител Време на провеждане  Място на 

провеждане  

VІІІА баскетбол Анна Римпова 
Сряда /четна седмица/ 

2 часа от 15:25 часа 

Спортна 

площадка и/или 

физкултурен 

салон на 

училището 

VІІІБ баскетбол Анна Римпова 
Сряда /нечетна седмица/ 

2 часа от 15:25 часа 

VІІІВ баскетбол Анна Римпова 
Вторник /четна седмица/ 

2 часа от 14:30 часа 

ІХА баскетбол Анна Римпова 
Вторник /нечетна седмица/ 

2 часа от 14:30 часа 

ІХБ баскетбол Анна Римпова 
Понеделник /четна седмица/ 

2 часа от 15:25 часа 

ІХВ баскетбол Анна Римпова 
Понеделник /нечетна седмица/ 

2 часа от 15:25 часа 

ХА баскетбол Людмил Пенев 
Петък /четна седмица/ 

2 часа от 14:30 часа 

ХБ баскетбол Людмил Пенев 
Петък /нечетна седмица/ 

2 часа от 14:30 часа 

ХВ баскетбол Людмил Пенев 
Понеделник /нечетна седмица/ 

2 часа от 15:25 часа 

ХІА баскетбол Людмил Пенев 
Понеделник /нечетна седмица/ 

2 часа от 15:25 часа 

ХІБ баскетбол Людмил Пенев 
Четвъртък /четна седмица/ 

2 часа от 15:25 часа 

ХІВ баскетбол Людмил Пенев 
Четвъртък /нечетна седмица/ 

2 часа от 15:25 часа 

ХІІБ баскетбол Анна Римпова 
Четвъртък /нечетна седмица/ 

2 часа от 15:25 часа 

 

 



2. Задължения на учителите, на които е възложено организирането и провеждането на 

часове за спортни дейности: 

2.1. Планират провеждането на часовете по класове, като включват теми за изучаване 

организацията, стратегиите и техниките за съответния вид спорт. 

2.2. Изготвят списъци на учениците в групите и провеждат инструктажи. 

2.3. Създават условия за ефективна организация и провеждане на часовете. 

2.4. Отразяват проведените учебни часове в дневниците на класовете. 

 

3. Задължения на класните ръководители: 

3.1. По избран от тях комуникационен канал предоставят на учениците и техните 

родители необходимата информация относно организацията и провеждането на 

часовете за спортни дейности.  

 

Със заповедта да се запознаят ангажираните лица за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Венета Нинова – ЗДУД. 

 

 

 

 

/п/ 

инж. Росица Милинкова 

директор на ПГСС „Гео Милев”  

гр. Мъглиж 

 
 


