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      ЗАПОВЕД 

                                                                                                          №73/10.10.2019 г.      

 

        На  основание  чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба 

№15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл. 

21б от Наредба за приобщаващото образование (Обн. ДВ. бр. 86 от 27 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 декември 2018 

г.) и Решение №1 на педагогическия съвет (Протокол №1 от 01.10.2019 г. ) 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Групите за занимания по интереси (проект „Подкрепа за успех“), които ще осъществяват дейност през учебната 2019/2020 г. 

2. Ръководители на групи за занимания по интереси (проект „Подкрепа за успех“) за учебната 2019/2020 г.   

3. Броя часове на групите за занимания по интереси (проект „Подкрепа за успех“) за учебната 2019/2020 г.   

 

№ Име, презиме 

 фамилия 

Наименование 

на ИКД  

Организационна 

 форма 

Тематична област 

 

Тематична подобласт Брой  

часове 

1.  Елена Венкова Овчарова Английски език Клуб Технологии Езиков свят 77 

2.  Джемиле Юсуф   Бозева 
Природата около 

нас 
Клуб Природни науки 

Физически, 

химически и науки 

за земята 

77 

3.  
Екатерина Павлинова 

Бояджиева 
Пея и танцувам Клуб Изкуства и култура 

Сценични и танцови 

изкуства 
77 
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4.  
Велислава Димитрова 

Котулова 
Народни танци Клуб Изкуства и култура 

Сценични и танцови 

изкуства 
77 

5.  
Михаил Костадинов 

Узунов 
Волейбол Клуб Спорт 

Колективни 

спортове 
77 

 

 
  С настоящата Заповед да бъдaт запознати всички заинтересовани лица срещу подпис. 

 

        Контролът по изпълнението на настоящата Заповед ще осъществявам лично. 

 

       Ръководителите на групи за занимания по интереси спазват всички нормативни актове, свързани с опазване здравето и живота на 

учениците. 

       

 

1. Елена Овчарова …………………………….………. 

2. Джемиле Бозева ……………………………………. 

3. Екатерина Бояджиева ……………………………… 

4. Велислава Котулова..………………………………. 

5. Михаил Узунов……………………………………... 

   

                                                                                                                            Директор на ОУ „Христо Ботев”:………………………     

                                                                                                                                                                                                / Ангел Гивечев / 
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