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З  А  П  О  В  Е  Д 

№............................ 

Козлодуй ...................2018 г. 

 На основание чл.20 ал.1 т.4 и ал.4,5 от Наредба №4 от 20.04.2017г за нормиране и 

заплащане на труда  

У т в ъ р ж д а в а м: 

 График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна 

документация на всяка паралелка от класните ръководители за учебната 2018/2019 г.  

Клас Класен ръководител Ден Час  Стая за 

консултация №  

1а Диана Банкова понеделник 16,30-17,00 ч 102 

1б Моника Василева понеделник 16,30-17,15 ч 103 

1б Павлина Божидарова понеделник 16,30-17,15 ч 104 

2а Ивелина Тотева понеделник 16,30-17,15 ч 107 

5б Радостина Недева понеделник 16,30-17,15 ч 109 

3а Галя Георгиева понеделник 16,30-17,15 ч 101 

3б Теменужка Йорданова понеделник 16,30-17,15 ч 105 

4 Румен Божилов понеделник 16,30-17,15 ч 106 

5а Петя Русанова понеделник 16,30-17,15 ч 112 

5б Деница Цветанова понеделник 16,30-17,15 ч 113 

6 Стефка Станева понеделник 16,30-17,15 ч 215 

7 Мая Любенова понеделник 16,30-17,15 ч 208 

8а Атанаска Лицова понеделник 16,30-17,15 ч 206 

8б Георги Балабанов понеделник 16,30-17,15 ч 204 

9а Силвия Славчева понеделник 16,30-17,15 ч 207 

9б Елена Методиева понеделник 16,30-17,15 ч 210 

10а Боян Кацаров понеделник 16,30-17,15 ч 209 

10б Бойка Борисова-Балева понеделник 16,30-17,15 ч 213 

11а Людмила Генадиева понеделник 16,30-17,15 ч 203 

11б Даринка Ангелова понеделник 16,30-17,15 ч 214 

12а Мадлен Довицова-Райкова понеделник 16,30-17,15 ч 306 

12б Галена Динолова понеделник 16,30-17,15 ч 205 

 Горепосоченият график важи  и при провеждане на родителски срещи на 

паралелките. 

Заповедта влиза в сила от 17.09.2018 г. и  важи за времето , през което се провеждат 

учебни занятия. 

 Класните ръководители да уведомят писмено учениците и родителите за 

настоящата заповед 

Класните ръководители да попълват и представят в деловодството ежеседмично в 

деня след проведения час по настоящата заповед писмен чек лист за извършените  

дейности в часа за консултиране.  

 Заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение – срок 

19.09.2018г   

 

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА 

Директор  

 

Изготвил:В.Петкова 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

От   ……………………………………………………………………….. 
Име,фамилия 

 

 класен ръководител  на ……………клас през учебна 2018/2019г 

 

Декларирам ,че съм извършил/а следните дейности в проведения от мен: 

 

Час за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация: 

 

На дата:………………………………… 

 

Извършени дейности: изброяване на дейностите,участниците и постигнатите резултати 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Класен ръководител:……………….. 
                                   Име,подпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://su-hrbotev.com/index.html


Средно училище „Христо Ботев” - гр. Козлодуй 

обл. Враца, Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. «Аспарух» №5, тел. О973 / 8 08 71 

E-mail: hr.botev.46@abv.bg, www. su-hrbotev.com 
 

 

 

ДОКЛАД 

 

От……………………………………………………………………… 

 

Класен ръководител на ………………….клас 
 

За реализиране на дейности и мерки на училищно ниво по Механизъма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст в област Враца. 

 

 Данни за ученик,допуснал над 5 неизвинени отсъствия за 

период:месец………………,………..г 

1.Име,презиме,фамилия……………………………………………….. 

2.Клас,паралелка…………………………. 

3.Адрес по местоживеене…………………………… 

4.Име на родител/настойник…………………………………….. 

 

 Предприети административни мерки : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Предприети възпитателни мерки: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Дейности по обща и допълнителна подкрепа: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Класен ръководител:дата…………………….подпис………………… 

 

Педагогически съветник:дата…………………..подпис………………… 
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