
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. НЕВЕСТИНО 
(2595, с.Невестино,обл.Кюстендил , ул.”Владимир  Поптомов” №  33, тел. 0884671920 , e-mail: ou_nevestino@abv.bg)  

 
ЗАПОВЕД 

№ 245 / 27.01.2022г. 
На основание  чл. 259 ал.1, чл. 178, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗПУО; чл. 25, ал.1, т. 7 и 
ал. 2 от Наредба №10 на МОН за организацията на дейностите в училищното 
образование и чл 15, т. 3 от Наредбата за приобщаващо образование 

 
I  УТВЪРЖДАВАМ: 

 
ГРАФИК 

 
за провеждане на часовете за консултация от учителите през втория учебен 
срок на учебната 2021-2022 г. 
 

Учител Ден от 
седмицата 

Час / от – до / Място на 
провеждане 

С. Христова Понеделник 13.50- 14.25 и от 14.35- 15.15 Класна стая – 1. клас 
М. Паунова  Вторник 13.50- 14.25 и от 14.35- 15.15 Класна стая – 4. клас 
А.Ангелова Сряда  13.50- 14.25 и от 14.35- 15.15 Класна стая – 3. клас 
Б. Чакърова Четвъртък 13.50- 14.25 и от 14.35- 15.15 Класна стая – 1. клас 
Н.Траянова Петък 13.50- 14.25 и от 14.35- 15.15 Класна стая – 1. клас 
    
Д. Димитров Понеделник 14.50-15.30 и от 15.40 до 16.20 Класна стая – 7. клас 
А. Харалампиева Вторник 14.50-15.30 и от 15.40 до 16.20 Класна стая – 7. клас 
Д. Давидков Сряда  14.50-15.30 и от 15.40 до 16.20 Класна стая – 7. клас 
В. Михайлов Четвъртък 14.50-15.30 и от 15.40 до 16.20 Класна стая – 7. клас 
Д. Мицова Петък 14.50-15.30 и от 15.40 до 16.20 Класна стая – 7. клас 
 

 
II  ОПРЕДЕЛЯМ 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАФИКА: 

 
1. Уведомяват учениците, на които преподават, за времето и мястото на провеждане на 
консултациите по съответния учебен предмет/и. Запознават родителите на първата 
родителска среща с утвърдения график. 
2. Спазват утвърдения график за провеждане на консултациите по учебния предмет/и, по 
който преподават. В случай на невъзможност за провеждане на часовете за консултации 
уведомяват директора и уточняват друго време за провеждането им, за което своевременно 
уведомяват учениците. При необходимост работят с ученици за подобряване на техните 
постижения и извън графика за консултации. 



3. Създават организация за посещение от учениците на часовете за консултации и ги 
уплътняват пълноценно с учебни дейности. Не се допуска използване на определените 
часове за консултации по учебен предмети/и за работа с документация или за други, 
несвойствени за учебния процес с дейности. 
4. Поставят графика за консултации на видно място в училището/класните стаи.  
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители в училището срещу подпис 
за сведение и изпълнение от ЗАС. 
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Д. Мицова. 
 
 
ВАЛЕРИ СТОИЛОВ  
Директор на Основно училище „Христо Ботев” – с. Невестино 
 
 
 
Запознати със Заповед  № 245 
 
 
1. Анна Ангелова                                        …………………………… 

        /подпис/ 
2. Мария Паунова                                        …………………………… 

         /подпис/ 
3. Биляна Чакърова                                     …………………………… 

        /подпис/ 
4. Надя Траянова                                         …………………………… 

        /подпис/ 
5. Валентин Михайлов                                 …………………………… 

        /подпис/ 
6. Димитър Димитров                                   …………………………… 

       /подпис/ 
7. Светослава  Христова                                …………………………… 

       /подпис/ 
8. Димитър Давидков                                       ................................... 

       /подпис/ 
9. Антоанета  Харалампиева                           …………………………… 

      /подпис/ 
10. Даниела  Мицова                                       …………………………… 
                                                                                        /подпис/ 
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