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З А П О В Е Д 
№РД 09-80/26.10.2016г. 

На основание  чл.257, ал.1 и ал.2, чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.37, ал.1 и 

ал.2 от Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 

„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)-фаза І” и 

съгласувано със Съвета „Твоят час” 

УТВЪРЖДАВАМ  
І. Училищна програма „Твоят час” съгласно приложението. 

ІІ. Извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения на 

учениците и ръководители както следва: 

1. „Аз уча български език” – р-л Атанаска Иванова 

2. „Да учим български език заедно” – р-л Гергана Илиева 

3. „Математиката е лесна и интересна” – р-л Лиляна Борисова 

4. „Математиката и аз” – р-л Петкана Попова 

ІІІ. Извънкласни дейности по интереси и ръководители както следва: 

1. „Аз уча английски с мама и татко” – р-л Кристина Вълчева 

2. „В ритъма на България” – р-л Евгения Григорова 

3. „Да спортуваме заедно” – р-л Иванка Пенева 

4. „Мажоретен състав” – р-л Люся Ангелова 

5. „Нарисувай света около нас” – р-л Радослава Стойкова 

6. Театрално студио „Малвина” – р-л Боряна Георгиева 

7. „Учим за природата” – р-л Цветелина Иванова 

ІV. Тематични разпределения на учебното съдържание съгласно приложението. 

V. Времеви график за провеждане на извънкласните дейности съгласно 

приложението. 

VІ. Класни стаи и учебни кабинети за прповеждане на извънкласните дейности 
съгласно приложението. 

VІІ. Вътрешни правила за работна заплата считано от 01.11.2016г. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Иванова - заместник-

директор по учебната дейност. 

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

 

       ДИРЕКТОР: 

        Александрина Величкова 
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