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

ЗАПОВЕД
№ 435

с. Невестино, 31.01.2023 год.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 20, ал.1, т. 4, ал. 4 и

ал. 6 от Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на
труда

I. УТВЪРЖДАВАМ:

 ГРАФИК за консултиране на родители и ученици и водене на училищна
документация  на  съответната  паралелка  от  класните  ръководители  /ВТОРИ
ЧАС НА КЛАСА/ за І  I   УЧЕБЕН СРОК   на  учебната 2022/2023 г.

Клас Ден от
седмицата

Време
от.. – до..

Класен ръководител

І Вторник 12.50 ч. – 13.30 ч. Мария Паунова
ІІ Вторник 12.50 ч. – 13.30 ч. Биляна Чакърова
ІІІ Четвъртък 12.50 ч. – 13.30 ч. Надя Траянова
ІV Сряда 12.50 ч. – 13.30 ч. Анна Ангелова
V-а Сряда 10.20 ч. – 11.00 ч. Димитър Давидков
V-б Четвъртък 11.10 ч. – 12.50 ч. Весела Божкова
VІ Четвъртък 10.20 ч. – 11.00 ч. Антоанета Харалампиева

VІІ Сряда 12.00 ч. – 12.40 ч. Милчо Любенов

II. НАРЕЖДАМ:

1. Утвърденият график да важи само за учебни дни. Продължителността
на часовете да е 40 мин.

2. Заплащането на втория час на класа да се извършва след попълване на
декларация от всеки класен ръководител /или от заместващия при отсъствие на
класен ръководител/ за действително проведени часове.

3. Консултирането на ученици и родители да се извършва в класната стая
на  съответния  клас,  а  попълването  на  училищната  документация  –  в
учителската стая.

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия персонал от ЗАС.

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

ВАЛЕРИ СТОИЛОВ
Директор на Основно училище „Христо Ботев” – Невестино



Запознати със Заповед  № 435 / 31.01.2023 г.

1. Надя Георгиева Траянова                       ……………………………
/подпис/

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

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

4. Анна Красимирова Ангелова                 ……………………………
/подпис/

5. Антоанета Крумова Харалампиева        ……………………………
/подпис/

6. Милчо Любенов Сашев                             ……………………………
/подпис/

7. Весела Иванова Божкова                           ……………………………
/подпис/

8. Димитър Николаев Давидков                  ……………………………
/подпис/
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