СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ -ПЛОВДИВ
бул. “Шести септември” №1, тел. 032 64 27 32, e -mail: ssuvlevski @abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-06-175 / 04.10.2021 г.
На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 21б, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование, чл.16б, ал.2 от
Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно
образование, както и решение на педагогическия съвет – протокол №1 от 30.09.2021 г.
НАРЕЖДАМ:
І. Утвърждавам училищна програма за занимания по интереси за учебната 2021/2022
г. в съответствия с тематичните направления.
 дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в
тематичните направления „Дигитална креативност” и „Изкуства и култура”
тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в
училището;
 организиране и провеждане на посещения на културно-исторически и
природонаучни обекти, музеи, библиотеки и други институции, публични и
стопански организации и други;
 дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за
популяризиране на постиженията им;
 между институционални дейности за занимания по интереси и за изяви на
постиженията на учениците;
 групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите.
ІI. Определям занимания по интереси СУ ,,Васил Левски“ – Пловдив за учебната
2021/2022 г. по брой на групите и участниците в тях и съответните ръководители, както
следва:
1. Група ,,Мобилни репортери“ , Тематична област: «Дигитална креативност»,
Тематична подобласт: «Креативно мислене в действие» - 1 група, с 13
участници. Ръководител: Димитрина Дайова, учител по Български език и
литература.
2. Група ,,Английският език - прозорец към света“ , Тематична област: «Дигитална
креативност», Тематична подобласт: «Креативно мислене в действие» - 1 група,
с 14 участници. Ръководител: Гергана Вълкова , учител по АЕ.
3. Вокална група ,,Метроном“,Тематична област: «Изкуства и култура», Тематична
подобласт: «Сценични и танцови изкуства» - 1 група с 20 участници.
Ръководител: Милена Тоскова – учител по музика.
Ръководителите на групи да изготвят график с разпределение на темите в срок до
05.10.2021 г. и да го представят за одобрение на директора. Заниманията по интереси да
се провеждат извън часовете по учебен план.
На ръководителите на групи да се изплащат съгласно чл.22, т.14 от ВПРЗ по 15,00 лв.
за всеки реално отработен и отчетен час, без включени осигурителни вноски за сметка
на работодателя и след подаване на месечна декларация.

За представител на педагогическия съвет Гергана Джарова – ръководител ИКТ с
протокол № 1 от 30.09.2021 г.
Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица лично срещу подпис за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

РУЖКА ГЕНОВА
Директор на СУ „Васил Левски“-Пловдив
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