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ЗАПОВЕД 
№ 115/ 20.10.2021г.  

 

 

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

Заповед № РД 09-1396/ 09.07.2021г., чл.16, чл.29, ал.1 и чл.32, ал.2 от Указания за изпълнение на 

дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ (2014-2020), утвърдени със Заповед № РД 09- 238/ 

30.01.2020г. на министъра на образованието и науката и решение на педагогическия съвет 

(Протокол № 1 от 14.10.2021г.) 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

I. Групи за допълнително обучение по Български език и литература и Математика в  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора за учебната 2021/ 2022 година и техните 

ръководители, както следва: 
 

1. Обучителни затруднения по БЕЛ- I клас, с ръководител Росица Киричева- ст. учител; 

2. Обучителни затруднения по Математика- I клас, с ръководител Петър Маринов- ст. учител 

ЦОУД; 

3. Обучителни затруднения по БЕЛ- II клас, с ръководител Дочка Иванова - учител; 

4. Обучителни затруднения по БЕЛ- III клас, с ръководител Катя Демирева - ст. учител; 

5. Обучителни затруднения по Математика- III клас, с ръководител Катя Демирева - ст. учител; 

6. Обучителни затруднения по БЕЛ- IV клас, с ръководител Мариана Петкова - ст. учител; 

7. Обучителни затруднения по Математика- IV клас, с ръководител Мариана Петкова - ст. 

учител; 

8. Обучителни затруднения по БЕЛ- V клас, с ръководител Дора Рашева - ст. учител; 

9. Обучителни затруднения по Математика- VI клас, с ръководител Петя Ненова- учител; 

10. Обучителни затруднения по БЕЛ- VII клас, с ръководител Дора Рашева - ст. учител. 

 

II. Брой на учениците в групите по Български език и литература и Математика – по 5 

ученици в група. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

III. Програма и график на ръководителите на групи за допълнително обучение по 

Български език и литература и Математика през учебната 2021/ 2022г. по т.I.  
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Програмата подлежи на изменение и актуализиране, при възникнали обстоятелства от обективен 

характер. Промените се осъществяват при спазване на общия брой часове за дейността. 

Програмата и графикът на всяка от групите да се съхраняват в досието на проекта от съответния 

ръководител до приключване дейността на групата, а след това да се предаде в архива на             

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора, със срок на съхранение 5 години.  
 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

Анета Делчева  

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

с. Черна гора 
 

Запознати със заповедта: 


