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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СЕЛО КИЧЕВО 

    

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 088-РД-09-070/02.12.2019 год. 

На основание: 

-  чл.258 ал.1  , чл.259.ал.1 от ЗПУО; 

- Във връзка с   УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ 

BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 

 

У т в ъ р ж д а в а м 

 

Следните групи за  Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на 

учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез 

допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения 

и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, 

както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на 

обучителни затруднения по определените предмети за учебната 2019/2020 год., 

ръководителите на групите и времевия график (ден от седмица, продължителност – брой 

часове, начален час), както следва: 

 

1. ГРУПИ  

№ по 

ред 

ГРУПА  РЪКОВОДИТЕЛ Брой часове 

годишно 

1 Група Български език  1-4 клас 

 

Малина Михова Дичева 70 

2 Език мой 5 клас 

 

Виктория Янкова Жекова 70 

3 Трудната математика 5 клас Маргарита Георгиева 

Атанасова 

70 

4 Чети с мен НЧ „Хр.Ботев 1927“ – 

Екатерина Панайотова 

Дянкова 

70 
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2. ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  

Заниманията се провеждат по графика и темите , вписани в програмите на 

групите, генерирани от  платформата на проекта. Тези програми са утвърдени от 

директора и са  неразделна част от тази заповед. 

 

3.  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 

№ по 

ред 

ГРУПА   

1 Група Български език  1-4 клас Ет.1 стая 3 

2 Език мой 5 клас Ет.1 кабинет БЕЛ 

3 Трудната математика 5 клас Ет.2 кабинет математика 

4 Чети с мен Обществената библиотека , 

кметството 

 

Заповедта да се доведе до знанието на ръководителите на групите, класните 

ръководители и родителите на учениците, включени в групите 

 

 

 

Директор: …………………. 

/ Марина Семова/ 

 


