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 Утвърден със заповед № 746 / 04.09.2020 г.  

 

 

ГРАФИК 
за провеждане на учебния час по спортни дейности 

през учебната 2020/2021 година 

 
1. Съгласно чл.92,ал.1 от ЗПУО, чл.14,ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД09-

1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности 

 
Клас  Наименование на модула Ден Продължителност  Място на провеждане Преподавател  

1а Лека атлетика вторник 11.30 -12.05 Физкултурен салон/ 

училищен двор 

Ангел Андреев 

1б Лека атлетика четвъртък 11.30 -12.05 Физкултурен салон/ 

училищен двор 

Ангел Андреев 

1 в Лека атлетика петък 11.30 -12.05 Физкултурен салон/ 

училищен двор 

Ангел Андреев 

2а Лека атлетика сряда 11.30 -12.05 Физкултурен салон/ 

училищен двор 

Стефан Славков 

2б Лека атлетика сряда 11.30 -12.05 Физкултурен салон/ 

училищен двор 

Ангел Андреев 

3а Лека атлетика сряда 12.25 -13.05 Физкултурен салон/ 

училищен двор 

Стефан Славков 

3б Лека атлетика петък 12.25 -13.05 Физкултурен салон/ 

училищен двор 

Ангел Андреев 

4а Лека атлетика понеделник 12.25 -13.05 Физкултурен салон/ 

училищен двор 

Ангел Андреев 

4б Лека атлетика вторник 12.25 -13.05 Физкултурен салон/ 

училищен двор 

Стефан Славков 
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5а* Футбол понеделник 13.00 -14.20 Физкултурен салон/ 

стадион 

      Ангел Андреев 

5б* Футбол понеделник 13.00 -14.20 Физкултурен салон/ 
стадион 

Ангел Андреев 

6а* Футбол петък 13.00 -14.20 Физкултурен салон/ 

стадион 

Ангел Андреев 

6б* Футбол петък 13.00 -14.20 Физкултурен салон/ 
стадион 

Ангел Андреев 

7а* Волейбол сряда 13.00 -14.20 Физкултурен салон Стефан Славков 

7б* Волейбол сряда 13.00 -14.20 Физкултурен салон Стефан Славков 

8* Волейбол четвъртък 13.00 -14.20 Физкултурен салон Стефан Славков 

9* Волейбол четвъртък 13.00 -14.20 Физкултурен салон Стефан Славков 

10* Футбол вторник 13.00 -14.20 Физкултурен салон/ 
стадион 

Ангел Андреев 

11* Волейбол вторник 13.00 -14.20 Физкултурен салон Стефан Славков 

 
                                          *Блок от 2 часа през седмица. 

 

2.Съгласно  чл.16, ал.2 и ал.5 от ЗСООМУП; чл.21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта; във връзка  с чл. 7 

от Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания и 

Заповед № РД 09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

ГРАФИК 
за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт 

през учебната 2019/2020 година 

 
Клас  Наименование на 

модула 

Ден Продължител-

ност  

Място на провеждане Преподавател  

12 * Волейбол вторник 13.00 -14.20 Физкултурен салон Стефан Славков 

 

                                                                    *Блок от 2 часа през седмица 

 



 
Учителите/ треньорите, 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. на министъра на образованието и науката.  

В началото на учебната година учителите/ треньорите, 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. Годишният тематичен план се 

представя за утвърждаване от директора в срок до 15.09.2020 г. 

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 осъществявам лично. 
 

Директор: ....................... 

/Нако Наков 

 

 
Запознати със заповедта: 
1.Стефан Славчов  Славков     ......................... 
2.Ангел Андреев                       ......................... 

 

 

 

 

 

 


