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Ул. „Севастопол” №28, гр. Пловдив 
school@chestemenski.com 

 тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ РД-10-920/03.09.2018 г. 

 
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, 
общообразователния минимум и учебния план, чл. 21, ал. 3 от Закона за физическото 
възпитание и спорта, във връзка със заповед № РД-09-1038 от 27.07.2004 година на 
Министъра на образованието и науката 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАФИК НА МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО 

ФВС ПО МОДУЛИ,  

за уч. 2018/2019 г. за провеждане от учители/треньори, както следва: 

 
 

Клас/ 
паралелка 

Група 

Модули Учител / 
Треньор 

Време на 
провеждане Място на провеждане 

IV а Подвижни игри Йорданка 
Христева 

Четвъртък 
12.30 ÷ 13.10 

Спортна площадка/ 
Физкултурен салон 

IV б Подвижни игри Вълко Тодоров Сряда 
12.30 ÷ 13.10 

Спортна площадка/ 
Физкултурен салон 

IV в Подвижни игри Вълко Тодоров Четвъртък 
12.30 ÷ 13.10 

Спортна площадка/ 
Физкултурен салон 

IV г Подвижни игри Вълко Тодоров Вторник 
12.30 ÷ 13.10 

Спортна площадка/ 
Физкултурен салон 

 
 

 Модулите за организиране и реализиране на допълнителния учебен час по 
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физическо възпитание и спорт в училище се реализират в съответствие със заповед      

№ РД–09–1038 от 27.07.2004 г. на Министъра на образованието и науката. 

 Допълнителният учебен час по „Физическо възпитание и спорт“ се използва за 

организиране и провеждане на спортни дейности с учениците и на открито.  

 Този час се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на 

задължителните учебни часове. Модулното обучение не може да се организира и 

провежда в събота или в неделя  с изключение на спортните училища и в случаите, в 

които тези дни са обявени за учебни дни.  

 Модулите с продължителност 1 час се провеждат всяка седмица, с продължителност 

2 часа – през седмица, а модулите с продължителност 4 и 6 часа (с еднодневна и 

двудневна продължителност) – 1 път месечно. 

 Учителите, в чиято норма задължителна преподавателска работа (или над нея) е 

включен допълнителния час по ФВС, изготвят списък на групата, тематично 

разпределение на съдържанието за съответния модул, което представят за 

утвърждаване от директора в срок до 12.09.2018 г. и създават условия за ефективната 

му организация и провеждане.   

     Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените учители в 

училището срещу подпис за сведение и изпълнение. Класните ръководители 

уведомяват учениците за утвърдения график. Копие от него се поставя на 

информационното табло в училището. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Димитринка Кушлева, на 
длъжност ЗДУД. 

 
 
 

Директор: Мария Илчевска 
 
 
 
 

 
 


