ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – гр. СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД
№9/15.09.2017г.
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. 19, ал. 1 от Наредба № 12/
01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти
УТВЪРЖДАВАМ:
ГРАФИК ЗА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА УЧИТЕЛИТЕ
през първия учебен срок на учебната 2017/2018г
учители
инж. Стоян Колев
Пенка Киндалова
инж. Петър Петров
инж. Яница Влаева
Татяна Петкова
Жанета Господинова
Павлина Колева
Галя Димитрова
Янка Асенова
инж.Лиляна Петрова
Светослав Стайков
Милена Димитрова
Иванка Русева
Събин Чаушев
инж. Славка Генчева
инж.Диана Терзиева
инж.Евгения Малешкова
инж.Коста Стамов
инж.Владимир Влаев
Иван Колев
инж.В.Петров

ден
понеделник
петък
понеделник
вторник
сряда
сряда
понеделник
понеделник
понеделник
сряда
четвъртък
понеделник
петък
четвъртък
вторник
понеделник
сряда
четвъртък
вторник
сряда
четвъртък

приемно време
час
09.50 - 10.35ч
12.45 – 13.30ч
10.55 – 11.40ч
09.50 - 10.35ч
09.50 - 10.35ч
09.50 - 10.35ч
09.50 - 10.35ч
09.50 - 10.35ч
08.55 – 09.40ч
10.55 – 11.40ч
12.45 – 13.30ч
14.25 – 15.10ч
14.25 – 15.10ч
08.55 – 09.40ч
09.50 - 10.35ч
10.55 – 11.40ч
09.50 - 10.35ч
10.55 – 11.40ч
13.40 – 14.25ч
10.55 – 11.40ч
14.25 – 15.10ч

кабинет
205
201
уч.раб-ци
320
207
208
206
211
210
303
209
306
212
119
304
217
113
уч.раб-ци
уч.раб-ци
уч.раб-ци
уч.раб-ци

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички преподаватели ученици и родителите
за сведение и изпълнение.
ДИРЕКТОР
/инж.Ст.Колев/

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И
ТРАНСПОРТ”Н.Й.ВАПЦАРОВ”- СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД
№ 10/15.09.2017г
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.19, ал.1 от Наредба №12/01.09.2016 г. за статута
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти
УТВЪРЖДАВАМ:
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
през първия учебен срок на учебната 2017/2018г
учители
учебен предмет
консултации
кабине
ден
час
т

инж. Стоян Колев
Пенка Киндалова
инж. Петър Петров
инж. Яница Влаева
Татяна Петкова
Жанета Господинова
Павлина Колева
Галя Димитрова
Янка Асенова
инж.Лиляна Петрова
Светослав Стайков
Милена Димитрова
Иванка Русева
Събин Чаушев
инж. Славка Генчева

инж.Диана Терзиева
инж.Евгения
Малешкова

инж.Коста Стамов

учебна практика – направление
машиностроене
история и цивилизация
учебна практика – направление
машиностроене
информационни технологии, здравословни
и безоп. условия на труд
български език и литература
български език и литература
английски език
руски език
математика
английски език
история и цивилизация
география и икономика
философски цикъл
физика и астрономия
химия и опазване на околната среда
физическо възпитание и спорт
техническо чертане
металорежещи машини и инструменти
приложни прогр. продукти
проектиране с приложни прогр. продукти,
проектиране,
технология на машиностроенето и типови
техн. процеси
технология на сгл. и ремонта на машини и
съоръжения, диагностика и контрол
хидравлика и пневматика
техническо чертане
материалознание/мат.-ли и заготовки
техническа механика,машинни елементи
Двигатели с вътр. горене
автотранспортна техника
експлоатация на автотр. техника
хидр. и пневматични устр. в автотр. техника
безопасност на движение по пътищата
електронни системи в автотр. техника
уч.практика-направление автотранспортна
техника, безопасност на движението по
пътищата

четвъртък

14.25 – 15.10ч

петък
вторник

14.25 – 15.10ч
14.25 – 15.10ч

сряда

14.25 – 15.10ч

уч.раб
-ци
201
уч.раб
-ци
321

четвъртък
сряда
сряда
четвъртък
понеделник
петък
вторник

15.10 – 15.55ч
14.25 – 15.10ч
14.25 – 15.10ч
14.25 – 15.10ч
14.25 – 15.10ч
14.25 – 15.10ч
14.25 – 15.10ч

207
208
206
211
210
303
209

вторник
петък

14.25 – 15.10ч
14.25 – 15.10ч

210
212

вторник
четвъртък

15.10 – 15.55ч
14.25 – 15.10ч

119
304

сряда

14.25 – 15.10ч

217

вторник

14.25 – 15.10ч

113

сряда

14.25 – 15.10ч

уч.раб
-ци

инж.Владимир Влаев
Иван Колев
rнж.В.Петров

учебна практика – направление
машиностроене, техническо чертане
уч.практика-направление автотранспортна
техника
уч.практика-направление автотранспортна
техника

понеделник 14.25 – 15.10ч

224

понеделник 14.25 – 15.10ч

уч.раб
-ци
уч.раб
-ци

сряда

14.25 – 15.10ч

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 с 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 учебен срок на 2017/2018г
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището срещу
подпис за сведение и изпълнение.
Графикът се поставя на видно място в училището.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пенка Киндалова, на длъжност ЗДУД
Директор:
/инж. Ст.Колев/

