
Заповед утвърждаване МОДУЛИ  ФВС -2020/2021 г. 

 
З А П О В Е Д 

№ РД–09-54/15.09.2020 г. 

 

Относно: утвърждаване на модули ФВС и преподаватели за учебната 2020/2021  
 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл.257 от Закона за предучилищното и училищното 
образование,  чл.31, ал.1, т.1, т. 2, и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.16, ал..5 от ЗСООМУП и 
чл.21 , ал. 3 от 3ФВС,  чл.28, ал.8 на РАЗДЕЛ IV от Наредба №10/ 01.09.2016 г за организацията на 
дейностите в училищното образование , Приложение №8 към чл.4, ал.8 на Наредба №2, ДОС за учебното 
съдържание, чл.7 от Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на 
седмичните учебни разписания и Заповед № РД 09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и 
науката, решение на ПС, изразено с Протокол № 11/08.09.2020 г. 

 
УТВЪРЖДАВАМ И РАЗПОРЕЖДАМ  

ВИДОВЕТЕ МОДУЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ  НА ЧАСОВЕТЕ ФВС през учебната 2020/2021 година 

 
МОДУЛИ : 

VIII  IX клас модул   БАСКЕТБОЛ 
X XII   модул   ВОЛЕЙБОЛ 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
 Н.СТАНКОВ     А.БИРЮКОВА 

 Н.БОГДАНОВА    ЦВ.НЕВИДЕШЕВА 
Изборът на модулите е извършен при спазване разпоредбите на чл.28 от Наредба №10/2016 г.  

1. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове включва и по един учебен час по 
учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на 
спортни дейности и на открито.  

2. Часовете по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", който се използва за 
организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, се включват в седмичното разписание 
на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. 

3. Часовете, определени за физическо възпитание и излети сред природата, не могат да бъдат по-
малко от три часа седмично и не могат да се използват за други цели.  Учебният час за организиране и 
провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които 
тези дни са обявени за учебни дни. 

4. Организирането и провеждането на спортните дейности по се осъществява от педагогически 
специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация "учител" 
или "треньор" по даден вид спорт. 

5. Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и 
възпитание на учениците и при наличие на задължително игрално облекло. 

Учителите по ФВС се задължават да информират учениците за утвърдения график. Класните 
ръководители се задължават да информират в часа на класа учениците, а родителите – на родителска 
среща за утвърдения график,.  
 

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички класни ръководители и учители в 
училището срещу подпис за сведение и изпълнение. 
 

Копие на заповедта да бъде поставено на информационно табло в учителската стая, на първи 
етаж и публикувано на сайта на гимназията.     Отг. Мария Недялкова 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУД - ГАЛЕНА МАВРЕВА и СВЕТОСЛАВА 
СЛАВОВА 
 
ВЕСЕЛА ИВАНОВА  
ДИРЕКТОР ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 
Изг. В.И.             Към дело РД-09 


