
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК 
ул. „Константин Величков" №44 8 034/987888 

E-mail: nupaisijpz@abv.bg 

ЗАПОВЕД 

№88/07.10.2020г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 21 б, ал. 2 от Наредба за 
приобщаващото образование (поел. изм. и доп. с ПМС №289/12.12.2018 г.), 
чл. 16 б, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование (поел. изм. и доп. с ПМС 
№289/12.12.2018 г.), чл. 12, ал. 5 т. 3,4 от ВПРЗ, както и решение на 
педагогическия съвет - протокол № 1 от 06.09.2020 г. 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

I. Занимания по интереси в НУ „Отец Паисий" - гр. Пазарджик за периода 
01.10.2020 г. - 14.06.2021 г. на учебната 2020/2021 г. по брой на групите и 
участниците в тях и съответните ръководители, както следва: 

1. Група «Математически приключения», Тематична област: «Математика», 
Тематична подобласт: «Приложна математика» - 1 група с 12 участници. 
Ръководител: Диана Тилева - старши учител начален етап; 

2. Група «Здравен лексикон », Тематична област: «Екологично образование и 
здравословен начин на живот», Тематична подобласт: «Знания за здраве» - 1 
група с 12 участници. Ръководител: Марияна Вишева- старши учител начален 
етап; 

3. Група «Природата - наш дом и училище», Тематична област: «Природни 
науки», Тематична подобласт: «Околна среда» - 1 група с 14 участници. 
Ръководител Наташа Маркова- ст. учител НУП; 

4. Група «Компютърът-прозорец към света» Тематична област: «Дигитална 
креативност», Тематична подобласт: «Дигитални умения» - 1 група с 12 
участници. Ръководител: Марияна Ешкенази - старши учител начален етап; 

5. Група «Футбол» Тематична област: «Спорт». Тематична 
подобласт: «Колективни спортове» - 1 група с 12участници. Ръководител: 
Мариана Атанасова - ст. учител Спортна подготовка 

II. Ръководителите на групи да изготвят времеви график с разпределение на 
темите в срок до 31.05.2021г. за учениците от 2 и 3 клас и до 14.06.2021 г. за 
учениците от 4 клас и да го представят за одобрение на директора. 
Заниманията по интереси да се провеждат извън часовете по учебен план 
и/или в почивни дни и ваканции не по-малко от 2 часа седмично по броя на 
учебните 
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седмици - общо 56 часа. 
III.На ръководителите на групи да се изплащат по 12.00 лв. за всеки реално 
отработен час след подаване на месечна декларация. 
IV.Длъжностни характеристики на ръководителите на групи за занимания по 
интереси. 

С настоящата заповед да се запознаят срещу подпис ръководителите на 
групите, главния счетоводител и касиера на училището. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Гроздена Чалъкова -
ЗДУД. 
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