
Заповед определяне групи ЗИП – 2020/2021 г. 

З А П О В Е Д 
№ РД-09-52/15.09.2020 г. 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 257, ал. 1, ал. 2, чл. 258, ал. 1, §30 от ПЗР на Закона за 
предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 26 от 
Наредба № 10/2016 г.за организацията на дейностите в училищното образование при спазване 
разпоредбите на чл. 8, чл. 14 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план  
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, БРОЙ ГРУПИ И УЧЕНИЦИ, СЕДМИЧЕН И 
ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ЗИП – непрофилирана подготовка в ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – 

БУРГАС 
ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 

XII КЛАС     ДЕН – ЧЕТВЪРТЪК; 4 и 5 час 

  
ЗИП – НП ПРЕПОДАВАТЕЛ ГРУПИ КЛАС 

БР. 
УЧЕНИ

ЦИ 

БР. 
ЧАСОВЕ 

СЕДМ. 

ОБЩО 
ЧАСОВЕ 

СТАЯ ПОДПИС 

1 Mатематика Елена Спасова 1 XII 21 2 36 31  

2 
История и 
цивилизация 

Галина Велчева 1 XII а,в,г 26 2 36 32  

3 
История и 
цивилизация 

Деница Азманова 1 XII б,д,е 21 2 36 33  

4 
География и 
икономика 

Милена 
Проданова 

1 XII 28 2 36 34  

5 Биология и ЗО 
Десислава 
Стайкова 

1 XII 31 2 36 35  

6 Химия и ООС Мария Тончева 1 XII 25 2 36 14  
 ОБЩО:  6  152     

1. Изучаването на учебните предмети в ЗИП е задължително за всички ученици, които са заявили 
желанието си при условията и по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 4/30.11.2015 г. 

2. Обучението в учебни часове по ЗИП се осъществява в съответствие с утвърдените учебни 
програми при стриктно спазване на графика и кабинетите. 

3. Броят на групите ЗИП е разработен в съответствие с желанията на учениците и с възможностите 
на училището, като за тази цел училището е предложило списък с учебни предмети за всеки един от 
класовете, от които учениците са посочили в определен срок избраните от тях учебни предмети чрез 
попълване на заявления в края на предходната учебна година или преди постъпването на ученика в 
училището. 

4. Видът и съставът на групата не може да се променя през учебната година. 
5. Всяка промяна да бъде извършвана със знанието и съгласието на Директор и/или ЗДУД 
6. Графикът да бъде поставен на общодостъпно място в училището, публикуван в сайта на ПГЧЕ 

и обявен пред родители и ученици на родителска среща. 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица срещу подпис. Класните 

ръководители се задължават да сведат необходимата информация до учениците в часа на класа и 
родители на родителска среща. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на СВЕТОСЛАВА СЛАВОВА и ГАЛЕНА 
МАВРЕВА – на длъжност заместник-директор. 

Настоящата заповед е изготвена в 1 екземпляр. Копие на заповедта да бъде поставено на 
информационно табло в учителската стая и публикувано в сайта на гимназията. 

ВЕСЕЛА ИВАНОВА 
Директор ПГЧЕ „Васил Левски” 


