
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

гр. София, жк. Иван Вазов, ул „Балша“ 2;  тел.: 02 95526 77, 0887 959 236, 0893 

458 300 e-mail: pgd_el.vazova@mail.bg; info@pgdsofia.com 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 260 / 18.01.2022г. 

На основание:  чл. 258 и чл.259 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, раздел III - чл.29, 

чл.30 и чл.31 от ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ и Училищните учебни 

планове за уч. 2021/22г.  

Относно: график за организация и провеждане на  на производствена практика за учениците от XI клас за уч. 

2021/22год. 

УТВЪРЖДАВАМ 

1. График за провеждане на часовете по производствена практика (ПП), раздел Б от 

УУП за учениците от X  клас специалности  „Интериорен дизайн“, Графичен дизайн“, 

„Моден дизайн“,  „КПДТПИ“  

 в училищна среда ( учебни часове + посещения в бизнес среда) 

 в реална работна среда  

както следва: 

 1.07. – 15.07.2022г.  

1. Часовете по ПП се провеждат по установения график в т.1 – 64 часа по учебна 

програма, изготвена от педагогически специалист ПП и утвърдена от директора на 

училището. 

2. За учениците, които са избрали сградата на училището на ул. „Балша“ 2 и/или в 

учебно- производствената сграда „ Дим. Петков“ , производствената практика се 

провежда под ръководството и утвърдени правила на педагогическите специалисти, 

определени от директора на училището както следва: 

за спец. „ Моден дизайн“ – инж. Джина Бонева 

за спец. „ Интериорен дизайн“ – Пламен Петков 

за спец. „ Графичен дизайн“ – Румяна Антова 

за спец. „ КПДТПИ“ – инж. Камелия Георгиева 

3. За учениците, които са  избрали произволна фирма / предприятие с предмет на 

дейност същата и/или сходна за дадената специалност, производствената практика се 

осъществява по правила и процедура с набор от документи, утвърдени от директора 

на училището  

4. Учителите по производствена практика по т. 3 съгл. утвърдения Списък – Образец 1 

за уч. 2021/ 22г. да отразят темата/ заданието в електронния дневник. 

5. Учителите по производствена практика по т. 3 съгл. утвърдения Списък – Образец 1 

за уч. 2021/ 22г. оформят годишна оценка по ПП на всички ученици   

 

Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на ученици и родители чрез 

официалния комуникационен канал – ел. дневник Школо; да се публикува на официалния 

сайт на училището. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите педагогически специалисти чрез 

официалния комуникационен канал – ел. дневник Школо . 

 

Контрол по изпълнение на заповедта е на ЗДУТД .     

                                                                                                       
ДИРЕКТОР 

ДАНИЕЛА ШОШОВА 
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