ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО
СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“ ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
e-mail :pgsgs@abv.bg,  03051 / 29-82; 29-83,  факс 03051/20-82гр.
Чепеларе, п.к. 4850 ул. “Беломорска” №3, обл. Смолян, http://pgsgst.org/

ЗАПОВЕД
№ РД 07-206 /18.02.2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 178, ал. 1, т. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т.3 от Наредба №
15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти и Решение на ПС с Протокол №6/18.02.2021 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
І. График за допълнителни консултации по учебни предмети
(общообразователни), които се провеждат извън редовните учебни часове през ІІ-ри
учебен срок на учебната 2020/2021 г., приложен към настоящата заповед.
ІІ. График за допълнителни консултации по учебни предмети
(професионални), които се провеждат извън редовните учебни часове през ІІ-ри
учебен срок на учебната 2020/2021 г., приложен към настоящата заповед.
ІІІ. 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/зам. 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 настоящия график 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 паралелките с
утвърдените графици за консултации през ІІ-ри учебен срок на учебната 2020/2021 г.
Графиците да се поставя на видно място в училището. Настоящите графици влизат в
сила от 04.02.2021 година.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУПД.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището за
сведение и изпълнение.

инж. Елена Касабова /п/
Директор на ПГСГСТ “Н. Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО
И ТУРИЗЪМ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“ ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
e-mail :pgsgs@abv.bg,  03051 / 29-82; 29-83,  факс 03051/20-82гр.
Чепеларе, п.к. 4850 ул. “Беломорска” №3, обл. Смолян, http://pgsgst.org/

Утвърждавам: /п/
инж. Елена Касабова
Директор на ПГСГСТ

Ден от седмицата

Час
на провеждане

Място на
провеждане

ГРАФИК
ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ /ООП/
ІІ-ри учебен срок, 2020/2021 учебна година
на основание Заповед № РД 07 - 206 / 18.02.2021 г. на директора
на ПГ по СГСГ „Н. Й. Вапцаров“ Чепеларе

Тонка Гюрова

Български език и литература вторник

14.30

Кабинет БЕЛ

Светла Букова

Български език и литература Вторник

14.30

Кабинет БЕЛ

Гергана Качакова

Английски език

Четвъртък

15.30

Кабинет
Английски език

Теодора
Анастасова

Английски език

Понеделник

14.30

Кабинет
Английски език

Севин Шевелиева

Математика

Сряда

14.30

Кабинет
Математика

Учител

Учебен предмет

Стойка Терзиева
Биология и ЗО
Теменужкя Рубска Химия и ООС
Кирил Буковинов

Четвъртък

Камен Травлев

География и икономика

Понеделник

14.45

Кабинет
география

Никола Учиков

История и цивилизация

Четвъртък

14.45

Кабинет
история

14.30

Кабинет Химия

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО
СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“ ГР. ЧЕПЕЛАРЕ
e-mail :pgsgs@abv.bg,  03051 / 29-82; 29-83,  факс 03051/20-82гр.
Чепеларе, п.к. 4850 ул. “Беломорска” №3, обл. Смолян, http://pgsgst.org/

УТВЪРЖДАВАМ: /п/
ИНЖ.ЕЛЕНА КАСАБОВА

ДИРЕКТОР НА ПГСГСТ
ГРАФИК

Учебен предмет

Ден от
седмицата

Час
на
провеждане

Място на
провеждане

ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ
ПРЕДМЕТИ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
на основание Заповед № РД 07 - 206 /18 .02.2021 г. на директора
на ПГ по СГСГ „Н. Й. Вапцаров“ Чепеларе

Величка Дамянова

Специалност ГЛС
Специалност МСС

Вторник

14,45 ч.

Кабинет
Ботаника

инж. Митко Радев

Специалност ГЛС

Вторник

14,45 ч.

Кабинет Ловно
стопанство

Сряда

14,45 ч.

Кабинет
Лесовъдство

Учител

инж. Мария Ихтярова
Учители специалисти
по МСС

инж. Тодор Лазаров

Теменужка Рубска

Специалност ГЛС
Специалност МСС

Четвъртък

14,45 ч.

Кабинета ССМ,
Трактори и
автомобили

Специалност
Мехатроника

Сряда

14,45 ч.

Кабинет ИТ

Специалност
Туристическа анимация

Сряда

14,45 ч.

Кабинет Туризъм

