СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ “
гр. ПЛОВДИВ
бул .” 6-ти септември” № 1

fax.: 032/642 732
http://www.vasillevskisport.com/

e-mail:ssuvlevski@abv.bg

ЗАПОВЕД
РД-06-1472/30.08.2019 г.

На основание на чл. 104, ал.3, чл. 259, ал.1, от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл.23, ал.4 от Наредба №1/30.08.2016 г. за условията и реда за
прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища, във връзка със
заповеди № РД-09-1055/04.08.2016г., РД-09-4555/31.08.2017 г., РД-09-1077/29.07.2011 г. на
министъра на образованието и науката за утвърждаване на Типов учебен план по рамкова
програма В и В8 по професия код 813100 Помощник-треньор, специалност код 81311001
Спорт, дневна форма с прием след завършено основно образование и заповед № РД-092148/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за графика на учебното време
за учебната 2019/2020 година
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Начало и край на ваканциите за учениците в Спортно училище „Васил Левски“,
гр.Пловдив за учебната 2019/2020 година, както следва :
 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.
есенна
 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.
коледна
 05.02.2020 г.
междусрочна
 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.
пролетна за V – XI клас
 16.04.2020 - 20.04.2020 год. вкл.
пролетна за XII клас
2. Времето за провеждане на тренировъчния лагер за учебната 2019/2020 година :


От 02.09.2019 до 15.09.2019 – тренировъчен лагер

Учителите по спортна подготовка организират и провеждат тренировъчните
занятия и почивките на учениците съобразно плановете си за провеждане на учебнотренировъчния и възстановителен лагер. Ежедневно осъществяват проверка на
присъстващите ученици и ги отразяват в дневника за годишно планиране и отчитане на
учебно-тренировъчния и състезателен процес.
Присъствието на учениците на тренировъчните занятия през учебно-тренировъчния
процес е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
3. Времето за провеждане на Производствената практика за учебната 2019/2020
година:



За учениците от X клас в периода от 15.09.2019 до 30.06.2020 година / по един час
седмично, общ брой 36 часа, отразени в седмичното разписание в ден сряда от 13.30 до 15.00/




За учениците от XI клас в периода от 20.05.2020 до 26.05.2020 година и 08.06.2020
ДО 14.06.2020 година / общ брой 60 часа/
За учениците от XII клас в периода от 02.09.2019 до 15.05.2020 година / по два часа
седмично,общ брой 66 часа, отразени в седмичното разписание в ден сряда от 16.00 до 17.00 и
петък от 17.00 до 18.00/

4. Спортно-състезателната дейност през учебната 2019/2020 година да се провежда
съобразно спортните календари на федерациите по отделните видове спорт.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители и ученици. Копие от
настоящата заповед да бъде поставена на общодостъпно място.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Михаела Стайкова –ЗДСД, както и
ще упражнявам лично.

РУЖКА ГЕНОВА
Директор на СУ „Васил Левски“ - Пловдив

