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ЗАПОВЕД 

№РД07- 535/27.04.2022г. 

 

На основание чл.259, ал.1 и във връзка с чл.105, ал.4 от ЗПУО, чл.13, т.3 от наредба 

№10 за организацията на дейностите в училищното образование, решение на 

педагогическия съвет с протокол №14/13.09.2021г. 

Определям: 

   05.05.2022г. за неучебен, за учениците, педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал в училището за отбелязване на Патронния   празник на ОУ 

„Г.С.Раковски“ – Варна. Денят е присъствен за всички ученици, педагогически 

специалисти и служители.  

За отбелязване на патронния празник, създавам следната организация: 

I. 

1. Разрешавам организираното посещение на паметника на Георги Сава Раковски 

на учениците, чиито родители са подали деклрация за съгласие и 

информираност, придружени от класния ръководител. 

2. В рамките на три часа всяка паралека от училището ще посети, организирано 

паметника на Георги Сава Раковски и алеята на възрожденците в Морската 

градина. 

3. Пред паметника, всеки класен ръководител ще запознае учениците си с делото 

на Георги Сава Раковски и значението му за национално – освободителната 

борба. 

4. Всяка паралелка ще поднесе цветя на паметника на патрона на училището. 

5. При благоприятни атмосферни условия, учениците от паралелката, под 

ръководството на класния ръководител могат да се разходят в Морската 

градина. 

6. Маршрута за осъществяване на мероприятието е от училищния двор, през 

кв.Чайка, подлеза при Акациите, алеите на Морската градина, паметника при 

алеята на възрожденците и обратно. При движението се спазват добрите нрави, 

учениците изпълняват указанията на придружаващия ги учител. Движението 

ствава по най-безопасния маршрут, подлези и пешеходни пътеки.  

7. Учителите, които не са класни ръководители подпомагат класните ръководители 

както следва: 

- Марина Габровска придружава и подпомага Диана Маринова 

- Миглена Кърджилова придружава и подпомага Кремена Тодорова 

- Живка Димитрова придружава и подпомага Ани Стоянова 
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- Руси Йовков придружава и подпомага Лиляна Недкова 

- Стефан Борисов придружава и подпомага Мая Недева 

- Румен Атанасов придружава и подпомага Тодорка Тодорова 

- Стилиян Атанасов придружава и подпомага Звездалина Атанасова 

- Милена Христова придружава и подпомага Рена Радомирска 

- Десислава Георгиева придружава и подпомага Гергана Янчева 

- Светлана Михайлова придружава и подпомага Петя Костова 

- Десислава Пончева придружава и подпомага Пламена Георгиева 

- Владимир Стоянов придружава и подпомага Стела Стоянова 

- Виктория Петрова придружава и подпомага Дафинка Петрова 

- Севдалина Колева придружава и подпомага Пенка Рашева 

- Теменуга Денчева придружава и подпомага Жанета Тюфекчиева 

- Петя Торопова придружава и подпомага Тодорка Тодорова 

- Валерия Петкова придружава и подпомага Жанета Тюфекчиева 

- Румяна Денева придружава и подпомага Мая Недева 

- Теодора Борисова придружава и подпомага Рена Радомирска 

- Никол Маринова придружава и подпомага Десислава Любенова 

- Деяна Янева придружава и подпомага Десислава Даскалова 

Всеки випуск спазва утвърдения час и място за тръгване, прибиране и маршрут както 

следва: 

10.00ч. випуск I и II клас 

10.30ч. випуск III и IV клас 

11.00ч. випуск V и VI клас 

11.30ч. випуск VII клас 

II. 

Разрешавам заявените екскурзии за 05.05.2022г. За всяка заявена екскурзия се 

изпълняват задълженията по конкретната заповед, издадена за всяка от тях. 

За учениците, които няма да са на екскурзия, но ще участват в поднасянето на цветя, 

съответният класен ръководител подава заявление с приложен списък до директора и 

същите ще бъдат разпределени към паралелка с отговарящ за тях класен ръководител.  

Отсъстващите по уважителни причини ученици заявяват това по установения ред. 

Класните ръководители да уведомят учениците  и родителите. 

Заповедта да се качи в сайта на училището от Адриана Трифонова – главен учител и да 

бъде предоставена през електронния дневник за сведение и изпълнение.  

Контрол ще осъществява директорът на училището. 

Димитър Димитров 

Директор на ОУ „Г.С.Раковски“ - Варна 


