
ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ул- Копривщица 10
к-с Лазур 8000 Бургас заи-директори тел. 811640

канцелария тел. 811641
техн. изпълнител тел. 811724

ЗАПОВЕД 

№ РД -09 - 482 / 10.02. 2020 г.
Относно: неучебен ден за 19.02.2020 във връзка с празник на гимназията

На основание чл.259, ал. 1, чл.31, ал. 1, т. 1 -5 от Наредба № 15/22.07.2019 за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с обявяване на 
неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл.13, т.З от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 
образование, свързано с реализиране на дейности по чл.15 от Наредба№ 10 /2016 г. -  организирано 
извеждане на ученици за участие и провеждане на празнични мероприятия за патронен празник на 
училището, след решение на педагогически съвет, изразено с решение от Протокол № 1/ 16.09.2019 г.

19.02.2020 г. /СРЯДА / - ЗА НЕУЧЕБЕН, НО ПРИСЪСТВЕН ДЕН ЗА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, 
СЛУЖИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ ПГЧЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - БУРГАС

Във връзка с плануваните празнични мероприятия и участие в тържествата, всички ученици 
следва да се явят на 19.02.2020 /СРЯДА/ в сградата на ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” в 09.30 часа

МЕРОПРИЯТИЯ за 19.02.2020 г./СРЯДА /

ЗА УЧЕНИЦИТЕ от VIII до X клас 
> 10:00 ТЪРЖЕСТВО В ДВОРА НА ГИМНАЗИЯТА

> 11:00 ВИКТОРИНА, ПОСВЕТЕНА НА 140-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. /КЦ МОРСКО КАЗИНО, ЗАЛА „ГЕОРГИ БАЕВ“/

Отг: Комисия, учители по история и цивилизации 
кл.ръководители IX класове

> 11:00 СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ в ДВОРА НА ГИМНАЗИЯТА

> 11.15 УЧАСТИЕ В ОБЩОГРАДСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ - ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЛЕВСКИ -

МОРСКА ГРАДИНА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XI и XII клас
> 11:00-12.00 СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Отг: учители по ФВС,
класни ръководители XI / XII класове

> 13:00-15.00 СЪСТЕЗАНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК В СГРАДАТА НА ПГЧЕ -  1-ВИ ЕТАЖ, СЪС
СЪДЕЙСТВИЕТО НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”. / НА ГИМНАЗИЯТА/

Отг: учители по руски език

ОПРЕДЕЛЯМ

Отг: Комисия, кл.ръководители на всеки клас

Отг: учители по ФВС, кл. ръководители на X кл.

Отг: кл.ръководители VIII класове

> 18.00 -20.00 - Факелно шествие в памет на Васил Левски - "147 години безсмъртие" - 19.02.2020 г.
Шествието със запалени факли и български знамена ще е от Община Бургас към паметната плоча на



Васил Левски в Морската градина, където ще се поднесат венци и цветя в знак на признателност към 
Апостола.

ТРЪГВАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 17.30 часа 
Огг:РАДА ГЕШЕВА / ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ

В случай, че не е предвидено при изготвянето на годишното разпределение в началото на годината, 
нареждам за този ден да бъде извършено преструктуриране на учебното съдържание по всички учебни 
предмети и в срок до 19.02.2020 г. бъде представено на зам-.директора за одобрение.

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 20.02.2020 г. /ЧЕТВЪРТЪК/.

За всички служители от непедагогическия персонал и медицинското лице в училище- пълен 
работен ден.

Учители, които не присъстват на мероприятията -  ползват ден от платения си годишен отпуск

Контрол по допълнителната организация и промените в учебното съдържание възлагам на 
СВЕТОСЛАВА СЛАВОВА -  ЗДУД.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички учители, служители и ученици от 111 ЧЕ 
„Васил Левски” срещу подпис. На НП и мед.лице заповедта да бъде сведена срещу подпис от техническия 
сътрудник.

Копие от заповедта да бъде качено на сайта на гимназията.

Покани за присъствие да бъдат изпратени на всички членове на Обществен съвет към 111 ЧЕ.
{ I Отг. Маргарита Атанасова и класни р-тели

ВЕСЕЛА И1 
ДИРЕКТОР

Към дело № РД-09 Изготвил: В И.


