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 ЗАПОВЕД 
№ РД-4/19.09.2018г. 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 1, т. 18 и т. 19 от Наредба 

№ 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти  

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

График за дежурство на учителите за учебната 2018/2019 г., приложен към 

настоящата заповед.  

 

Задължения на учителите по изпълнение на графика за дежурство:  

 

Дежурни учители:  

1. Носят бадж „ Дежурен учител“. 

2. Пристигат в училището в 730 часа преди началото на учебните занятия и дежурят 

до отпътуване на автобусите от обедния график. 

3. Проверяват дали съществуват проблеми, възпрепятстващи нормалното протичане 

на учебния ден (аварии, отопление, хигиена, отсъствие на учител, проблеми с 

транспорта и т. н.). При наличие на проблеми по своя преценка вземат сам решение 

или го съотнася по компетентност в зависимост от характера му – заместник-

директор, директор. 

4. Посрещат учениците. 

5. Осъществяват координацията на дейностите между персонала при решаване на 

възникнали проблеми и информира при необходимост. 

6. По своя преценка за деня на дежурството може да организират дежурни ученици 

от гимназиален етап, които също носят бадж „Дежурен“. 

7. Отразява нарушения/произшествия в Дневник за дежурство.  

8. В хода на учебния ден: 

✓ Отговарят за дисциплината и поведението на учениците в кабинетите, 

коридорите, пред санитарните помещения, в училищната столова, в 

училищния двор, на спирката. 

✓ Следят да няма тютюнопушене в училищния двор. 

✓ Изпращат пътуващите ученици с обедния графи на автобусите. 

✓ Следи за нанесени имуществени вреди и съотнася по компетентност – към 

Васил Борисов – автомеханик, към работника по поддръжката, към 

хигиенистите; към класен ръководител, към педагогически съветник, 

главен учител, заместник-директор, директор. 
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✓ За възникнали инциденти, според тежестта и последствията вземат 

решения или информират педагогически специалисти от училището по 

компетентност, ако се касае за инцидент с последствия за живота и здравето 

на ученик или ученици – първо уведомява медицинското лице, след което - 

задължително директора. При отсъствие на директора – заместник-

директора. 

 

Учители:  

1. За дисциплината и поведението на учениците от І до ІV клас, както и за 

изпращането на пътуващите ученици с обедния и с вечерния график, отговарят учителите от 

начален етап. 

2. За дисциплината и поведението на учениците от V до VІІ клас по време на 

следобедните часове отговарят учителите в целодневна организация на учебния ден. 

3. В случаите, когато групи ученици от VІІІ до ІХ клас са останали в следобедните 

часове в училище, отговорност за дисциплината и поведението им носят: учителят, 

ангажиран с оставането им или класният ръководител. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички педагогически специалисти в 

училището срещу подпис за сведение и изпълнение. Графикът се поставя на видно място в 

учителската стая. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Севдалина Бъчварова, на длъжност 

заместник-директор УД. 

 

 

 

ДИРЕКТОР:  .........................................  

                                 (Светлана Петрова) 

 

Изготвил заповедта: 

Севдалина Бъчварова – ЗДУД: 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия 

Подпис на 

лицето 

1.  Борислава Янкова  

2.  Галина Вичева  

3.  Даниела Трифонова   

4.  Десислава Колева  

5.  Елена Гочева  

6.  Елена Филчева  

mailto:s_vetrino@mail.bg


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА 

Тел: 051612140; 0893450900 факс: 051619314 е-mail: s_vetrino@mail.bg web: souvetrino.org 

 

 

7.  Елена Еремиева  

8.  Жана Василева  

9.  Иван Александров  

10.  Иванка Жерева  

11.  Иванка Пенева  

12.  Ивелина Ангелова  

13.  Йовка Павлова  

14.  Красен Добрев  

15.  Лиляна Петрова  

16.  Лятиф Кушчу  

17.  Мариана Янкова  

18.  Мария Колева  

19.  Мария Христова  

20.  Милка Шейтанова  

21.  Надежда Спасова  

22.  Невена Костова  

23.  Назлъ Шериф  

24.  Нели Иванова   

25.  Петър Петров  

26.  Пламена Георгиева  

27.  Росица Христова  

28.  Силвия Митева  

29.  Силвия Николова  

30.  Снежа Илиева  

31.  Теменужка Христова   

32.    

33.    
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УТВЪРЖДАВАМ: 

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР 

 

Г Р А Ф И К  

За дежурство на учителите от СУ „Христо Ботев” - с. Ветрино -  

2018/2019 учебна година 

 

Ден от 

седмицата 

Дежурни учители 

Понеделник 
Ивелина Ангелова, Йовка Павлова, Иванка 

Жерева 

 

Вторник 

 

Ивелина Димова, Лятиф Кушчу, Мария Колева 

Сряда Росица Христова, Лиляна Петрова, Елена Гочева  

 

Четвъртък 
Снежа Илиева, Силвия Митева 

 

Петък 

Иван Александров, Милка Шейтанова, Даниела 

Трифонова 
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