
 

 
ЗАПОВЕД 

 

№ РД – 16 – 991/22.02.2019 г. 
На основание чл. 259 ал.1 от ЗПУО, чл.8, т.4 и т.6 от Наредба №12/01.09.2017г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и чл.20, ал 1, т.4 и ал.4 от Наредба №4/20.04.2017г. за нормиране и 

заплащане на труда 

УТВЪРЖДАВАМ 

 

ГРАФИК  

за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и 

водене на училищната документация 

през втория учебен срок, 2018/2019 учебна година 
За всички класни ръководители от ПГ до 12 клас часът за консултиране на родители 

и ученици и водене на училищната документация  ще се проведе на 06.02.2019 г., 

поради обявяване на грипна в област София – град със заповед № РД 09-

536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката до 04.02.2019 г. (вкл.) са 

обявени за неучебни дни за учениците от област София-град. 

 

Клас/Паралелка Класен ръководител Време на 

провеждане  

 

Място на провеждане  

ПГ Аделина Петрова Понеделник 

11.35 – 12.15  

Каб. 12 

ПГ Венислава Младжова Понеделник 

14.45 – 15.25 

Каб. 12 

1 клас Александра Борисова Понеделник  

14.50 – 15.25 

Каб. 14 

2 а клас Паолина Милошева Понеделник  

14.50 – 15.25 

Каб. 13 

3 а клас Мария Андреева Понеделник  

16.45 – 17.25 

Каб. 15 

4 а клас Таня Василева Понеделник  

16.05 – 16.50  

Каб. 16 

5 клас Мариана Тодорова Понеделник  

14.50 – 15.30 
Каб. 26  

6 клас Татяна Стамова Понеделник  

14.50 – 15.30 
Каб. 35 

7 клас Елика Чанкова Понеделник  

14.00 – 14.40 
Каб. 22 

8 а клас Валентина Найденова Понеделник  

15.30 – 16.10 
Каб. 33 

8 б клас Нора Борисова Понеделник 

14.00 – 14.40  
Каб. 34 

9 а клас Светла Христова Понеделник  Каб. 31 



14.00 – 14.40 

9 б клас Кирил Белев Понеделник 

14.05 – 14.45  
Каб. 27 

10 а клас Фатиме Табачка Понеделник  

14.00 – 14.40 
Каб. 32 

10 б клас Диана Стоилова Понеделник  

14.05 – 14.45 
Каб. 24 

11 а клас Таматя Димитрова Понеделник  

14.00 – 14.40 
Каб. 29 

11 б клас Веска Петкова Понеделник  

14.35 – 15.10  
Каб. 39 

12 а клас Надежда Пенчева Понеделник  

14.00 – 14.40 
Каб. 36 

12 б клас Уляна Тончева Понеделник 

14.00 – 14.40 
Каб. 28 

Съгласно чл.8, т.4 и т.6 от Наредба №12/01.09.2017г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти класният ръководител е длъжен да консултира учениците и родителите по 

въпроси свързани с кариерното ориентиране, с оглед осигуряване на подходяща среда за 

максимално развитие на заложбите и уменията му, както и за възможностите за оказване 

на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага и да 

води редовно учебната документация като спазва изискванията за оформяне и 

съхранение на документи на групата или паралелката. 

 Съгласно чл. 20 ал. 1, т. 4 и ал.4 от Наредба №4/20.04.2017г. за нормиране 

и заплащане на труда класните ръководители извършват консултиране на родители, 

ученици и водене на училищна документация за паралелката или групата.  

Дейността се извършва 45 минути извън седмичното разписание на учебните 

занятия по гореспоменатия график. В случаите, че съгласно седмичното разписание 

денят за консултации с родители е неработен, директорът утвърждава промяна в 

графика. 

Класните ръководители получават допълнително възнаграждение за извършване 

дейностите по настоящия график, като то се изплаща само за действително отработено 

време, през което лицето е изпълнявало съответната дейност. 

При отсъствие на класния ръководител дейностите по консултиране могат да 

бъдат възложени на заместващ учител, съгласно допълнителна заповед на директора и 

възнаграждението е пропорционално на времето за заместване. 

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището 

срещу подпис за сведение и изпълнение. Графикът се поставя на видно място в 

училището.  

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на В. Найденова - I-VII клас и Ф. 

Табачка  VIII-XII клас. 

  

 

        ДИРЕКТОР: 

                                                                                                                   /Д. Царвулкова/ 

 

 


