
 

 

 
 

ЗАПОВЕД 
№ РД-09-21-21/21.09.2022 г. 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 178, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, във връзка с чл. 31, ал. 1 Наредба № 15/ 22.07.2017 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти  

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

График за консултации на учителите по учебни предмети през първи учебен срок на уч. 2022/2023 

г., приложен към настоящата заповед.  

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАФИКА:  

 

 Уведомяват учениците, на които преподават, за времето и мястото на провеждане на 

консултациите по съответния учебен предмет/и. Идентифицират учениците, които имат нужда от 

оказване на обща подкрепа за личностното им развитие  и работят системно и последователно с тях 

за постигане на напредък по съответния учебен предмет. 

 

 Спазват утвърдения график за провеждане на консултациите по учебния предмет/и, по които 

преподават. В случай на невъзможност за провеждане на часа за консултации уведомяват директора/ 

заместник-директора и уточняват друго време за провеждане на часа, за което своевременно 

уведомяват учениците. При необходимост работят с ученици за подобряване на техните постижения 

и извън графика за консултации.   

 

 Създават организация за посещение от учениците на часа за консултации и го уплътняват 

пълноценно с учебни дейности с учениците. Не се допуска използване на определения час за 

консултации по учебен предмети/и за работа с документация или за други, несвойствени за учебния 

процес  дейности.  

 

 Документират извършените дейности в предвидените часове за консултации, съгласно графика 

за консултации в дневника на съответната паралелка, на страниците, предвидени за отразяване на 

общата подкрепа за личностно развитие на учениците.  

 

           Класните ръководители запознават родителите на учениците в паралелката с утвърдения 

график за консултации през първия учебен срок на учебната 2022/2023 г. 

 

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

сведение и изпълнение. Графикът се публикува на страницата на училището от Айсел Хасан. 

 

 

 

 

 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И 

ДИЗАЙН ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 

 

9900, гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. ,,Цар Асен” № 38, тел. 0537/2-20-03,  

e-mail: mail@pghtd-az.com 



 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ ДЕН КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДМЕТИ 

1. Магда Димитрова Сряда    14,30 – 15,15 ч. Неорганична химия, Аналитична химия  

2. инж. Север Басри Сряда  14,30 – 15,30 ч. Техническо чертане 

3.Ирина Дамянова Сряда  14,30 – 15,15 ч. Български език и литература и Философия 

4.Албена Гандева Понеделник  14,30 – 15,15 ч. 

15,15 – 16,00 ч. 

Бълг. език и литература -9 б, 10 а и 10 б клас 

Бълг. език и литература - 11 а и 11 б клас 

5.Маргарита Иванова Четвъртък    14,30 – 15,15 ч. Руски език 

6.Симона Калудова Вторник  14,30 – 15,15 ч. Английски език 

7.Емине Рахим Вторник  14,30 – 15,15 ч. Математика чл.178, ал.1, т.5 ЗПУО /VІІІ-ХІІ 

клас/ 

8.Калинка Жекова Четвъртък    14,30 – 15,15 ч. Химия и ООС, Физика и астрономия, 

Неорганична химия РПП 

9.Виолета     

Негованова 

Понеделник  15,15 – 16,00 ч. История и цивилизация, Икономика и 

Гражданско образование 

10.Ердоан Ахмедов Понеделник  14,30 – 15,15 ч. Биология и здравно образование и 

География и икономика 

11.Даринка     

Александрова 

Сряда   15,20 – 16,05 ч Физическо възпитание и спорт 

 

12.инж.Антоан та 

Антонова 

Четвъртък  15,15 – 16,00 ч. Технология на керамичното производство, 

Сушилни и пещи, Процеси и апарати в сил. 

произв. 

13. Димитрина Колева Сряда  14,30 – 15,15 ч. Технологичен контрол - упражнение 

14.Бехчет Данаджъ      Вторник  15,15 – 16,00 ч. Рисуване 

15.Айсел Хасан Сряда  

 

  

14,30 – 15,15 ч. Информатика и информационни технологии  

Предприемачество, Промишлен дизайн 

ЧЕ по професията Английски език 

178, ал.1, т.5 ЗПУО /VІІІ и ХІІ клас/ 

16. Пенка Златева Понеделник  15,15 – 16,00 ч. Учебна практика 

17.Мариана Василева Сряда  14,30 – 15,15 ч. Обработка на гипс 

18. Елка Филипова 
Понеделник 

14,30 -15,15 ч. 

15,20 – 16,05 ч. 

Философия 

ЗБУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     Н  А  Р Е  Ж  Д  А  М: 

 

          Проведените консултации да се документират в паралелковите дневници на стр. 119, 

като се вписват: 

                     - дата на провеждане на консултацията; 

                     - тема на консултацията и подпис на преподавателя; 

                     - имената на учениците. 

 

            Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на съответните преподаватели, класни ръководители и 

ученици за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Север Басри – заместник-директор. 

 

 

 

 

М. ДИМИТРОВА: . . . . . . . . . . . . . .                        
Директор на ПГХТД ,,Проф. д-р Асен Златаров“ 

 

 

Запознати със заповедта: 

 

           инж. Север Басри: ……. 

           Ирина Дамянова: …….. 

           Албена Гандева: ……… 

           Маргарита Иванова: …….. 

           Симона Калудова: ………. 

           Емине Рахим: ………… 

           Калинка Жекова: ……….. 

           Виолета Негованова: ………. 

           Ердоан Ахмедов: ………… 

           Даринка Александрова: ………. 

           инж.Антоанета Антонова: ………. 

           Димитрина Колева: ………. 

           Бехчет Данаджъ: ……….. 

           Айсел Хасан: ………… 

           Пенка Златева: ……….. 

           Мариана Василева: ……….. 

           Елка Филипова: ………… 

 


