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З А П О В Е Д 

 
      № 100/20.09.2021 г.     

 
 

Относно: Стартиране на извънкласна дейност „Занимания по интереси” в СУ „Иван Вазов”-

Бургас за учебната 2021/2022 година 

 

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

22а-22е от Наредбата за приобщаващото образование, изменена и допълнена с ПМС 289 на  

МС 

З А П О В Я Д В А М: 

 

Да се сформират следните групи по извънкласна дейност „Занимания по интереси” в СУ „Иван 

Вазов”: 

 

1. „Млад историк” с ръководител Анелия Вичева-IX-XI-ти клас. 

2. „С дъх на мастило” с ръководител Галина Банкина-X-ти клас. 

3. „Спортни игри-колективни спортове / баскетбол/-X-XI-ти клас с ръководител Георги 

Георгакиев. 

4. „Млад химик“ с ръководител Станка Узова-XI-ти клас. 

5. „Керамика и пластика”-I-ви клас с ръководител Иван Арабаджиев-външен лектор 

6. „Керамика и пластика”-II-ри клас с ръководител Иван Арабаджиев-външен лектор 

7. „С любов към книгата“ с ръководител Диана Минчева-VII-ми клас. 

8. «Приятели на математиката» с ръководител Мирослава Славова-VII-ми клас. 

9. «Океан математика» с ръководител Иванка Геведжова-VIII-ми клас. 

 

 

Начало  на извънкласна дейност „Занимания по интереси”-04.10.2021 г. 

Край на извънкласна дейност „Занимания по интереси” за учебната 2020/2021 година: 30.06.2020 

г. 

Ръководителите на групи да представят до 30.09.2021 г.: 

 

1. Списък на учениците 

2. График на занятията и програма 

      3.  Проведен инструктаж на учениците 

      4.  Дневник на групата 

      5.  Заявка за материали 
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Часовете по извънкласна дейност „Занимания по интереси” се заплащат срущу действително 

проведени занятия и попълнени декларации. Дневникът на групата да се попълва редовно-за 

всеки проведен час по вътрешните правила за работна заплата. Ръководителите на групи 

периодично трябва да попълват необходимата информация и в електронната платформа на 

„Занимания по интереси”.  

Определям г-жа Иванка Геведжова за отговорник по администрирането на ИДЗИ в 

class_admin@mon.bg. Срок за изпълнение: 04.10.2021 г. 

Контрол върху заповедта ще осъществявам лично. 

 

Виктор Григоров: 

Директор СУ „Иван Вазов” 

Бургас 

 

 

Запознати със заповедта: 

 

1. Георги Георгакиев:  
2. Галина Банкина:  
3. Анелия Вичева:  
4. Иван Арабаджиев:  
5. Станка Узова: 
6. Диана Минчева: 
7. Иванка Геведжова: 
8. Мирослава Славова: 
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