ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

e-mail: ou_kim_parvomaiy@mail.bg; Web: www.oukim-parvomay.com.;
тел. 0887 317949; 0889 115 013; 0887 155 138
4270 град Първомай, улица „Гимназиална” № 1

ЗАПОВЕД
№ РД (10) – 857
гр. Първомай, 14.09.2020 г.
Относно: Провеждане на учебния час по спортни дейности
На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО, чл.146 (7) от ПДУ, чл.92, ал.1 от ЗПУО и
заповед №РД -09-1111/ 15.08.2016 г. на министъра на МОН, чл.28. ал.8. от Наредба
за организиране на дейностите в училищното образование във връзка с решение на
Педагогическия съвет по Протокол № 8 от 02.09.2020 г.
УТВЪРЖДАВАМ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ:
1. Третият учебен час по физическо възпитание и спорт да се реализира под формата
на избираем вид спорт за учениците от І до VІІ клас. Модулното обучение да се
осъществява съгласно решение на ПС по Протокол № 8/02.09.2020 г. съобразно
училищната спортна материална база, квалификацията на учителя и традициите на
училището.
2. В един клас могат да се формират групи, избрали модула от предоставените им.
3. Модулното обучение да се провежда извън седмичното разписание по график,
който е неразделна част от настоящата заповед.
4. Модули, които са с продължителност 1 – 2 часа, се провеждат един път седмично.
5. Учителят може да подбира методиката на провеждане на модулното обучение,
което трябва да бъде съобразено с възрастта на учениците, техните възможности,
както и с възможностите на базата и времетраенето на модула. Всички модули се
провеждат в извън седмичното разписание на часовете.
6. Модулното обучение да се организира и реализира в третия учебен час по
физическо възпитание и спорт (допълнителен час по физическо възпитание и спорт).
7. Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на
паралелките за съответния клас.
8. Редуциране продължителността на модулите се допуска съобразно училищната
спортна материална база, квалификацията на учителя и традициите в училището.
9. Събирането на финансови средства от родителите на учениците за обезпечаването
на провеждането на допълнителния час по физическо възпитание и спорт е
забранено.
10.
Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни
дейности и в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат
освободени от тях.
ІІ. МОДУЛИ по предмета „Физическо възпитание и спорт“:
1. Избираем вид спорт „лека атлетика”, Група 1 момчета и момичета - I клас
2. Избираем вид спорт “лека атлетика”, Група 1 момчета и момичета –II клас
3. Избираем вид спорт “ лека атлетика ”, Група 1 момчета и момичета – III клас
4. Избираем вид спорт “минихандбал”, Група 1 момчета и момичета – IV клас
5. Избираем вид спорт „волейбол”, Група 1 момчета и момичета - V клас
6. Модул „лека атлетика”, Група 1 момчета и момичета - VІ клас
7. Модул “ волейбол”, Група 1 момчета и момичета - VII клас

ІІІ. ПРЕПОДАВАТЕЛ, който ще осъществява модулното обучение: Минко
Петров Павлов.
ІV. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ:
клас
избран вид спорт
гр
ден от
време
седмицата
І
Лека атлетика
1
вторник
11:30 –
12:05 ч.
ІІ
Лека атлетика
1
петък
11:30 –
12:05 ч.
ІІІ
Лека атлетика
1
вторник
17:40 –
18:20 ч.
ІV
Минихандбал
1
сряда
17:40 –
18:20 ч.
V
Волейбол
1
четвъртък
18:20 –
19:00 ч.
VІ
Лека атлетика
1
четвъртък
13:10 –
13:50 ч.
VІІ
Волейбол
1
петък
17:30 –
18:10 ч.
Продължителността на всеки час е:
35 минути – за І и ІІ клас
40 минути – за всички останали (ІІІ – VІІ клас)
Мястото на провеждане на всеки час е спортната площадка или физкултурните
салони на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Първомай. Присъствието в часовете е
задължително.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на Минко Петров Павлов за сведение
и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от заместник-директора
Николай Николов.
Елена Добрева:……..
Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
гр. Първомай, община Първомай
Запознат със заповедта:…………………..
(Минко Павлов)

