СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ПЛОВДИВ
бул .” 6-ти септември” № 1 tel. 032/642 732; e-mail:ssuvlevski@abv.bg,

ЗАПОВЕД
№ РД-06-2224/25.08.2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл.39, ал.5, т. 3 от Наредба №
10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във
връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба №1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и
специализирана подготовка на учениците в спортните училища и решение на
Педагогически съвет взето с Протокол №10/25.08.2021 г. и учебната 2021/2022 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Комбинирана форма на обучение в СУ „Васил Левски“ – Пловдив да се
организира, съгласно чл.114, ал.3, т.2 и чл.108, ал.3 от ЗПУО и чл.39, ал.2, т.2, и ал.5 от
Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование за ученици с
изявени дарби, които отговарят на критерии, определени от министъра на младежта и
спорта.
2. Начало на учебната година 01.09.2021 г., съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО.
Учебният процес за XII клас е разпределен в 33 учебни седмици – първи срок 20
учебни седмици, от които 2 седмици за спортен лагер, а втори срок -13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика.
3. Обучението за групата в ХII клас да се осъществява по Индивидуален учебен
план, разработен за учебната 2021-2022 година съгласно училищния учебен план в
Спортно училище „ Васил Левски“ за съответния клас.
4. Обучението да се осъществява в група от ученици от един клас, от един или
повече видове спорт, които нямат различия в учебния план за съответните паралелки,
както следва:
- ХII клас - една група от 4 ученика от спорт: волейбол.
5. Обучението по учебна и производствена практика да се осъществява на 100%
от броя на учебните часове по училищния учебен план, а по останалите учебни
предмети – съгласно индивидуалния учебен план.
6. Учебните часове за организиране и провеждане на активен отдих и
възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания са 2 и се разпределят в
седмичния график само следобед при целодневната организация на учебния ден.
7. Индивидуалното обучение да се провежда за 30% за всеки отделен учебен
предмет в средната степен на образование, съгласно чл.21, т.3 от Наредба №4 от
30.11.2015 г. за учебния план.
8. Комбинираната форма на обучение да се осъществява при целодневна
организация на учебния ден с двуразов учебно-тренировъчен режим, съгласно чл.102,
ал.3 от ЗПУО.
9. Комбинираната форма на обучение е присъствена. Учебните часове се
провеждат по предварително изготвен график. Графикът да се изготвя всеки петък на
текущата седмица, валиден е за обучението на учениците за следващата учебна седмица
и е съобразен с учебно-тренировъчната и спортно-състезателна дейност на учениците.
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10. Комбинираната форма включва индивидуални учебни часове с текущо
оценяване по учебна и производствена практика и изпити за определяне на срочна
оценка по реда на чл.111, ал.2 от ЗПУО по общообразователна и професионална
подготовка.
11. Индивидуалните учебни часове за учениците в комбинирана форма на
обучение се провеждат в училището съгласно чл.111, ал.4 от ЗПУО, в класната стая,
определена за съответната група по предварително изготвен график. Графикът се
изготвя по реда на т. 8.
12. Спортният лагер се провежда през І учебен срок, в периода от 01.09.2021 г.
до 14.09.2021 г. вкл.
13. Определеният час за спортни дейности, 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 се използва за участие в
спортни състезания, първенства по вид спорт и етапен контрол, извън седмичното
разписание на учебните часове за учебната 2021/2022 година .
14. В рамките на целодневното обучение за ХII клас освен часовете, определени
за осъществяване на тренировъчния процес за всяка седмица допълнително са
определени 2 учебни часа за активен отдих и възстановяване в резултат на
тренировъчните натоварвания.
15. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт през
ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън
определеното с учебния план. Обучението се организира и провежда от спортната
организация.
16. Графиците по т. 9 и т. 11 се изготвят от класен ръководител на групата и се
представят на директора за утвърждаване.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на заместник- директорите на СУ
„Васил Левски“ – Пловдив.
Настоящата заповед да се сведе за сведение и изпълнение на всички
заинтересовани лица, а на гореуказаните длъжностни лица - срещу подпис.

РУЖКА ГЕНОВА
Директор на СУ „Васил Левски“ – Пловдив
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