
 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

с.Черна гора, ул. „В. Левски” № 1, e-mail: oucgora@abv.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ 54/ 28.09.2022г.  

 

На основание чл.259, ал.1, във връзка с чл. 258, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно 

образование чл.31, ал.1 от Наредба № 15/ 22 юли 2019г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогическия, във връзка с ПМС № 101/ 2022г.   

  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

I. Групи за занимания по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения по 

български език и литература и математика с деца и ученици от уязвимите групи за 

учебната 2022/ 2023г. и техните ръководители, както следва: 

 

1. Танцова група „Усмивка“, с ръководител Радостина Петкова; 

2. Ателие „Сръчни пчелички“, с ръководител Надежда Дечева; 

3. Клуб „Монтесори практики“, с ръководител Мария Койчева; 

4. Обучителни затруднения по БЕЛ- I клас, с ръководител Мариана Петкова; 

5. Обучителни затруднения по БЕЛ- II клас, с ръководител Росица Киричева; 

6. Обучителни затруднения по БЕЛ- III клас, с ръководител Венелина Дечева; 

7. Обучителни затруднения по БЕЛ- IV клас, с ръководител Катя Демирева; 

8. Обучителни затруднения по БЕЛ- VII клас, с ръководител Дора Рашева; 

9. Обучителни затруднения по Математика- I клас, с ръководител Мариана Петкова; 

10. Обучителни затруднения по Математика- II клас, с ръководител Росица Киричева; 

11. Обучителни затруднения по Математика- VII клас, с ръководител Петя Ненова. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

II. Програма и времеви график на ръководителите на групи за занимания по интереси и 

за преодоляване на обучителни затруднения с деца и ученици от уязвимите групи за 

учебната 2022/2023г. по т.I.  

Програмата подлежи на изменение, допълнение и актуализиране при възникнали обстоятелства 

от обективен характер и промените се осъществяват при спазване на общия брой часове за 

дейността. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

Анета Делчева  

Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

с. Черна гора 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето 
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