
 

ЗАПОВЕД 

№ 865/14.02.2022г. 

град Елин Пелин 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и 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  

УТВЪРЖДАВАМ: 

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната 

документация през ІI-рия учебен срок на учебна 2021/ 2022 година, както следва: 

 

№ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
ДЕН на 

провеждане 

ЧАС на 

провеждане 

 

Място на провеждане 

1 2 3 4 6 

1 Iа клас Понеделник 
от 7:15 ч. 

до 7:50 ч. 
Сградата на филиала 

2 Iб клас Понеделник 
от 7:15 ч. 

до 7:50 ч. 
Сградата на филиала 

3 IIа клас Понеделник 
от 7:15 ч. 

до 7:50 ч. 
Сградата на филиала 

4 IIб клас Понеделник 
от 7:15 ч. 

до 7:50 ч. 
Сградата на филиала 

5 IIIа клас Понеделник 
от 7:15 ч. 

до 7:50 ч. 
Сградата на филиала 

6 IIIб клас Понеделник 
от 7:15 ч. 

до 7:50 ч. 
Сградата на филиала 

7 IVа клас Понеделник 
от 7:15 ч. 

до 7:50 ч. 
Сградата на филиала 

8 Va клас Четвъртък 13:00 ч. Кл. стая  

9 Vб клас Вторник 14:00 ч. Кл. стая 

10 Vв клас Четвъртък 13:15 ч. Кл. стая  

11 Vг клас Сряда 13:10 ч. Кл. стая  

12 Vд клас Вторник 14:00 ч. Кл. стая 

13 VIа клас Понеделник 13:50 ч. Зала блок и ИТ 

9 VIб клас Вторник 13:10 ч. Кл. стая 
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10 VIв клас Вторник 13:00 ч. Физкултурен салон 

11 VIг клас Вторник 13:50 ч. Кл. стая 

12 VIд клас Сряда 13:50 ч. Кл. стая  

14 VIIа клас Четвъртък 14:00 ч. Кл. стая  

15 VIІб клас  Понеделник 12:00 ч. Физкултурен салон 

16 VIІв клас  Вторник 13:00 ч. 
Кабинет Човекът и 

природата 

17 VІIг клас Вторник 13:50 ч. Кл. стая 

18 VІІIа клас Вторник 13:00 ч. Кабинет 308 

19 VIIІб клас Четвъртък 13:50 ч. Кл. стая  

20 VIIІв клас Четвъртък 12:30 ч. Кабинет Т и П  

21 IXа клас Понеделник 13:50 ч. Кл. стая 

22 IXб клас Четвъртък 13:10 ч. Кабинет География  

23 IXв клас Четвъртък 13:10 ч. Кл. стая 

24 Ха клас Четвъртък 13:00 ч. Кл. стая 

25 Хб  клас Понеделник 13:50 ч. Кабинет Руски език 

26 Хв  клас Понеделник 13:10 ч. Кл. стая 

27 XIа клас Понеделник 13:10 ч. Кл. стая 

28 XIб клас Четвъртък 13:10 ч. Кл. стая 

29 XIв клас Вторник 14:00 ч. 
Кабинет Изобразително 

изкуство 

30 ХІIа клас Четвъртък 13:50 ч. Ком. зала № 4 

31 ХІIб клас Четвъртък 13:10 ч. Кабинет Физика 

32 ХIІв клас Сряда 13:10 ч. Кабинет Физика 

Дейностите по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на 

съответната паралелка се извършват от класните ръководители 40 минути извън седмичното разписание на 

учебните занятия.  

Провеждането на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната 

документация се документира в дневниците на паралелките, на страниците, предвидени за отразяване на 

общата подкрепа.  

За изпълнението на дейностите по консултиране на родители и ученици и водене на училищната 

документация на съответната паралелка на класния ръководител се изплаща допълнително трудово 



възнаграждение в размер на 46 лева. Възнаграждението се изплаща само през времето на учебните 

занятия, а на класните ръководители на паралелки с ученици, завършващи средна степен на образование 

– и за един месец след приключване на учебните занятия. 

Класните ръководители създават организация по запознаване на заинтересованите лица (ученици 

и родители) с утвърдения график/промени в графика, като:  

 на родителска среща запознават родителите с утвърдения график, както и впоследствие, ако в него 

настъпват промени; 

Графикът се поставя на видно място в училището. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на определените класни ръководители за уч. 2021/ 2022 

г. срещу подпис за сведение и изпълнение. 

                                                                

       

   Директор: ………..………… 

                                                                                             /Мариета Христова/ 


