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ЗАПОВЕД
№ РД-06-2223/25.08.2021 г.
На основание на чл. 259, ал.1, чл. 104, ал.3 от ЗПУО, чл.23, ал.5, ал.6, от Наредба
№1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на
учениците в спортните училища. във връзка със заповед № РД-09-4555/31.08.2017 г. на
министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебен план по рамкова
програма В и В8 по професия код 813100 Помощник-треньор, специалност код 81311001
Спорт, дневна форма с прием след завършено основно образование и проект на заповед на
министъра на образованието и науката за графика на учебното време за учебната 2021/2022
година
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. График на учебното време в Спортно училище „Васил Левски“ – Пловдив за
учебната 2021/2022 година за V-XII клас
ПЕРИОД
от 01.09.2021
до 31.01.2022 год.
01.09.2021 год.
от 01.09.2021
до 14.09.2021 год.
от 30.10.2021
до 01.11.2021 год.
от 24.12.2021
до 03.01.2022 год.
01.02.2022 год.
от 02.02.2022
до 30.06.2022 год.
до 12.05.2022 год.
от 01.04.2022
до 10.04.2022 год.
от 07.04.2022
до 10.04.2022 год.

ДЕЙНОСТ
ПЪРВИ СРОК
20 учебни седмици ( от които две седмици за спортен

КЛАС
V-XII

лагер)

Начало на учебната година - Първи учебен ден
Спортен лагер

V-XII
V-XII

Есенна ваканция

V-XII

Коледна ваканция

V-XII

Междусрочна ваканция
ВТОРИ СРОК
18 учебни седмици( от които две седмици за обучение

V-XII
V-XI

по вид спорт за V и VI клас)
13 учебни седмици( от които две седмици за
производствена практика)

XII

Пролетна ваканция

V-XI

Пролетна ваканция

XII
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2. Ваканции :
• Есенна ваканция от 30.10.2021 до 01.11.2021 год.
• Коледна ваканция от 24.12.2021 до 03.01.2022 год.
• Междусрочна ваканция от 01.02.2022 год.
• Пролетна ваканция от 01.04.2022 до 10.04.2022 год. вкл. за V-XI клас
от 07.04.2022 до 10.04.2022 год. вкл. за XII клас
3. Времето за провеждане на производствената практика за учебната 2021/2022
година:
• За учениците от X клас в периода от 01.09.2021 до 30.06.2022 година /по един час
седмично, отразени в седмичното разписание в ден сряда /

•

За учениците от XI клас в периода от 01.09.2021 до 30.06.2022 година /по един час
седмично, отразени в седмичното разписание в ден сряда/

•

За учениците от XII клас в периода от 01.09.2021 до 28.04.2022 година / по два часа
седмично, отразени в седмичното разписание в ден сряда и петък / и в периода от 29.04.2022 г.
до 12.05. 2022 г. две седмици по пет часа седмично.

4. Спортни лагери:
• От 01.09.2021 до 14.09.2021 год. – спортен лагер
5. Неучебни дни:
• 18.05.2022 г. – ДЗИ БЕЛ
• 20.05.2022 г. – втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална
квалификация
• 25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост
и култура и славянската писменост за училищни, просветни и културни дейности
• 14.06.2022 г. - НВО по БЕЛ в края на VII и X клас
• 16.06.2022 г. - НВО по математика в края на VII и X клас
7. Неучебни дни определени със заповед на директора:
• 08.10.2021 г. – Ден на създаване на училището
• 18.02.2022 г. – Патронен празник
• 15.06.2022 г. - Ден на отворените врати

РУЖКА ГЕНОВА: ……………
Директор на СУ „Васил Левски“

