Указания за организация за провеждане на Преддипломна педагогическа практика за
студенти от специалност „Физическо възпитание и спорт“ в условията на Ковид 19

1. Всички студенти трябва до 20.02.2021 г. да са положили всички методични семестриални
изпити за започване на ППП.
2. Заплащане на семестриална такса за 8 семестър и подаване на заявление за ППП в
учебен отдел.
 Студентите, които желаят да провеждат ППП в населените места където живеят,
трябва да съгласуват с отговорника на ППП за базовите преподаватели и училища в
съответния район. След което трябва да представат служебна бележка от директора
на училището, че дава съгласието по изготвен образец на Университета.
3. Заместник Ректора по образователните дейности издава заповед за разпределение
и започване на ППП, в която е определен мястото и времето за провеждане ППП и
брой часове, които всеки един студент трябва да проведе и отговорник на ППП.
4. Всички студенти получават Стажантска книжка за започване на ППП и инструктаж от
отговорника на ППП в условията на Ковид19.
5. Всички студенти изпълняват указанията и препоръките на отговорника на ППП за
провеждане на стажанската практика.
6. В края на ППП отговорника на ППП е длъжен да постави окончателна оценка на
представените план-конспекти по електронен път за цялата практика и ако има
възможност да наблюдава по едно практическо занятие на всеки студент по изготвен
график.
7. Всички права , задължения и отговорности на студента, базовия учител и отговорника
на ППП са посочени в стажантската книжка.
8. До Държавен практически изпит се допускат всеки студент, който е положил всички
семестриални изпити.
9. Всички семестриално завършили студенти подават в учебен отдел заявление за
допускане на Държавен практически изпит.
10. Държавният практически изпит се провежда след определен от катедрата начин в
условията на Ковид 19 или в училищата в Благоевград, където са определени
базовите преподаватели.
11. Всеки студент, седмица преди датата на провеждане на Държавния практически
изпит, изтегля тема и задачи за изготвяне на план-конспект по определен ред в
условията на Ковид 19.
12. При явяане на Държавен практически изпит студентът представя студенската книжка,
стажанската книжка и 3 броя план-конспекти пред Държавната изпитна комисия.
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