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                                                    ЗАПОВЕД 
 

№   147/ 11.10.2021 г. 

Относно: Запознаване на педагогическия персонал с методическите указания 

по предметни области за учебната 2021/2022 година. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Заповед № РД-21-2755/07.10.2021 г. на 

Началника на РУО-Бургас във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка 

и невъзможност работните съвещания на експертите от РУО - Бургас с учители по 

предметни области  да бъдат проведени в реална среда, приложено Ви изпращам  в MS 

Teams материали с методически указания по предметни области за учебната 2021/2022 

година, както следва: 

 

1. Методически указания за обучението в начален етап. 

2. Методически указания за обучението по български език и литература. 

3. Методически указания за обучението по математика, информатика и ИТ. 

4. Методически указания за обучението по чужди езици и майчин език. 

5. Методически указания за обучението по обществени науки. 

6. Методически указания за обучението по природни науки. 

7. Методически указания за обучението по професионална подготовка. 

8. Методически указания за обучението по музика и хореография. 

9. Методически указания за обучението по ФВС. 

10. Методически указания за обучението по БДП. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Целият педагогически персонал да се запознае с приложените указания на методическа 

среща на училищните екипи за ключови компетентности по съответните учебни 

предмети, както следва: 



1.  УЕКК „Предучилищна  степен”-учител- ППГ-председател Миглена Христова 

2. УЕКК Методическо обединение „Начална Степен”-председател Гергана Раева 

 

3. УЕКК „Хуманитарни науки”- учителите по български език и литература, 

история и цивилизация и философски цикъл-председател- Диана Минчева. 

4. УЕКК „Чужди езици”- учителите по чужд език- председател Любка Петкова 

5. УЕКК „Математика и информатика”- председател Иванка Геведжова 

6. УЕКК „Природни науки”- учителите по биология и здравно образование, химия 

и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика-

председател Милена Иванова. 

7. УЕКК „Естетически цикъл” – учителите по музика, физическо възпитание и 

спорт, изобразително изкуство и труд и техника-Георги Георгакиев. 

8. УЕКК по професионално образование и обучение-председетел Станка Узова 

 

 

В срок до 15.10.2021 г. в канцеларията на училището да бъдат подадени персонални 

декларации за информираност относно методическите указания по предметни области 

за учебната 2021/2022 година. Протоколите от срещите на Училищните екипи по 

ключови компетентности да се съхраняват при председателите на УЕКК. 

Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Галина Вълкова-ЗДУД 

 

 

 

         Директор:  .....................................  

                                        /Виктор Григоров/ 

 

Запознати със заповедта: 

 

1. Лиляна Христова: 

 

 

№ Име и фамилия Подпис 

 

1 Станка Узова  

2 Христина  Ганева-Брадева 

 

 

3 Мирслава Славова 

 

 

4 Галина Банкина 

 

 



 

 

 

 

5 Георги Георгакиев 

 

 

6 Русин Бориславов 

 

 

7 Любка Петкова 

 

 

8 Милена Иванова 

 

 

9 Иванка Геведжова 

 

 

10 Антония Колева 

 

 

11 Валя Стайкова 

 

 

12 Диана Минчева 

 

 

13 Галина Янкова 

 

 

14 Гита Георгиева 

 

 

15 Дарина Русенова 

 

 

16 

 

Анелия Вичева  

17 

 

Галина Вълкова  

18 Дарина Бойчева  

 

19 Гергана Раева  

 

20 Ваня Иванова  

 

21 Миглена Христова  

 

22 Снежина Георгиева 

 

 

 


