
71 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕЙО ВОРОВ”  
1532, с. Казичене, район Панчарево, общ. Столична, обл. София - град, ул. “Пейо Яворов” №10 , тел. 9995064 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ РД-09-…........./………..…2017год. 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 8, ал.1 т. 4 и ал. 4 

от Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в 

звената от системата на народната просвета 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 
за Iучебен срок на учебната 2017/2018 година 

 

ГРАФИК  

 
 ЗА РАБОТА НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ С  РОДИТЕЛИ  

И УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

  

Класен ръководител Клас Ден от 

седмицата 

Начален 

час 

ЕЛЗА МИХАЙЛОВА ПК Понеделник 12.00 ч. 

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА 

РАЛИЦА ПЕТРОВА 

I А 

ПИГ 

Петък 

Сряда 

11.00 ч. 

11.00 ч. 

АНЯ ДИНЧЕВА 

МАРГАРИТА ДОЙЧИНОВА 

І Б 

ПИГ 

Понеделник  

Сряда 

11.45 ч. 

11.00 ч. 

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА 

АНДРЕА ЦОНКОВА 

ІI А 

ПИГ 

Вторник 

Вторник 

11. 50 ч. 

11.00 ч. 

НЕЛИ ДИМИТРОВА 

ЛИЛИЯ ПОПОВА 

ІI Б 

ПИГ 

Понеделник 

Вторник 

11.45 ч. 

11.00 ч. 

КАПКА СТОЙНОВА 

ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ 

IІI А 

ПИГ 

Понеделник 

Сряда 

13.00 ч. 

11.00 ч. 

ЕЛКА АНГЕЛОВА 

НЕВЕНКА ХАДЖИНИКОЛОВА 

ІII Б 

ПИГ 

Четвъртък 

Сряда 

12.10 ч. 

11.00 ч. 

БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ІV А Вторник 13.00 ч. 

ПОЛИНА ЖИЛАНОВА 

МИРОСЛАВА СТАНОЕВА 

ІV Б 

ПИГ 

Вторник 

Понеделник 

13.00 ч. 

12.00 ч. 



Дейностите по консултиране на родители и водене на училищната документация на 

съответната паралелка се извършват от класните ръководители 40 минути извън 

седмичното разписание на учебните занятия в учителската или класната стая. 

Провеждането на часа за консултиране на родители и водене на училищната 

документация се документира в дневника на класа след последния час за деня, както и на 

страниците за организационни бележки. Проведеният разговор с родители се удостоверява 

с подписа на съответните лица – родители. 

За изпълнението на дейностите по консултиране на родители и водене на 

училищната документация на съответната паралелка на класния ръководител се изплаща 

допълнително трудово възнаграждение в размер на 30 лева на месец, а на ръководител 

подготвителна група и възпитател ПИГ – 15 лева на месец. Възнаграждението се изплаща 

само през времето на учебните занятия за реално взети часове. 

Класните ръководители създават организация по запознаване на заинтересованите лица с 

утвърдения график, като: 

- на първата родителска среща за срока запознават родителите с утвърдения график, 

както и впоследствие, ако в него настъпват промени; 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на определените класни ръководители за 

учебната 2017/2018г., за сведение и изпълнение. Графикът се поставя на видно място в 

училището.    

       

 

 

 
ДИРЕКТОР...................... 

  Радостина Цепова 


