
 

                                        ДЕТСКА ГРАДИНА “БИЛЯНА“ -  ЯМБОЛ 

                           ул.“Граф Игнатиев“ № 48, тел: 66 94 75, e-mail: biliana1985@abv.bg 

 

 

ЗАПОВЕД  № 50 / 17.09.2018г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 19, ал. 2, т. 1 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и във връзка с чл. 181 от ЗПУО и решение на педагогическия съвет – Протокол 

№ 7 от 14.09.2018г. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

За учебната 2018/2019г. в ДГ «Биляна» да сe провеждат следните занимания по интереси 

в Клубове по интереси, които се организират за развитие на способностите и на 

компетентностите на децата и за изява на дарбите им в различни области, : 

 

Клубве по интереси Ръководител 

Клуб «Изобразително изкуство» Любка Димитрова Каравелова 

Клуб „Приложно изкуство“ Любаша Вениславова Стоянова 

Клуб „Вокална група“ Десислава Николаева Кичукова 

Клуб „Театър“ Румяна Колева Стайкова   

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

1.Включването на деца в Клубовете по интереси да се осъществява от съответните 

ръководители и да е съобразено с интересите и възможностите на децата. 

 

2.Заниманията на децата в Клубовете по интереси  се организира от ДГ «Биляна», води се от 

учители от детската градина със съответната квалификация и  не се заплащат от родителите. 

 

3.Занимания по интереси да се осъществяват по предварително утвърдена програма и при 

използването на съобразени с възрастовите особености на децата методи и средства. 

 

4.Заниманията по интереси да се провеждат извън времето за провеждане на основните 

форми на педагогическо взамодействие и при спазване на предварително утвърдения график. 

 

5.Посочените дейности да се организират през учебно време за децата, които посещават 

детската градина. 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

1. Програма за откриване и стимулиране дарбите на децата и включването им в дейности по 

интереси през 2018/2019 учебна година – Приложение № 1. 



2. План-програми  на Клубовете по интереси – Приложение № 2, 3, 4 и 5 

3. График за заниманията на Клубовете по интереси– Приложение № 6. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на учителите на детските групи и учителите-

ръководители на заниманията по интереси за сведение и изпълнение. 

 

Заповедта и графикът за провеждане на посочените занимания да се поставят на 

информационното табло за запознаване на родителите. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  

Любка Димитрова Каравелова – старши учител 

 

Директор:  

                 /Ваня Станева-Райчева/ 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето 

1 Юлияна Александрова Сталева Старши учител  

2 Любка Димитрова Каравелова Старши учител  

3 Любаша Вениславова Стоянова Старши учител  

4 Янка Иванова Даскалова Старши учител  

5 Ивелина Янкова Трифонова Старши учител  

6 Мария Гинева Димова Старши учител  

7 Румяна Колева Стайкова Старши учител  

8 Жана Нейчева Желязкова Старши учител  

9 Павлина Жекова Жекова Учител  

10 Росица Панайотова Александрова Учител  

11 Валентина Здравкова Пеева Учител  

12 Десислава Николаева Кичукова Учител  

13 Даниела Христова Петрова Учител  

14 Маргарита Александрова Стоянова Учител  

15 Станимира Колева Йовчева Учител  

16 Вероника Стоянова Стоянова Учител  

17 Даниела Кирова Анева Логопед  

 


