
 

 

 
ЗАПОВЕД № РД-08-572/13.09.2021. 

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

образование, чл. 31 ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти  

 

УТВЪРЖДАВАМ 

График за дежурство на учителите за първия учебен срок на учебната 2021/2022 

година, както следва: 

График за дежурство преди първия учебен час 
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ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ  МЯСТО 

Мария Калинова 

Елена Спириева 
Централен вход 

Магдалена Цветкова-Бусарова 

Марияна Рускова 
Вход пожарна 
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ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ  МЯСТО 

Атанас Терзиев 

Бойко Грошков 
Централен вход 

Соня Божикова 

Дафинка Попова 
Вход пожарна 

С
Р

Я
Д
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ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ  МЯСТО 

Цветанка Хаджидиманова 

Вангелия Тодориева 
Централен вход 

Теодора Пашалиева 

Иван Николов 
Вход пожарна 
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 ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ  МЯСТО 

Венелина Качанова 

Димитър Агов 
Централен вход 

Янка Терзиева 

Борислава Мингова 
Вход пожарна 
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ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ  МЯСТО 

Ангелина Маркова 

Валентин Атанасов 
Централен вход 

Димитър Сърбов 

Мария Дарева 
Вход пожарна 

 

 

 



 

 Дежурните учители заемат местата си за дежурство до 7,30 часа на съответния 

ден и дежурят до 8,00 часа. 

 Не допускат в училището външни лица без основателна причина. 

Следят: 

 Да няма струпване на ученици; 

 От входа да влизат само ученици от определените за този вход паралелки; 

 Учениците да поставят маски на лицата си преди визане; 

 Да използват децинфектант. 

 

График 

за дежурство по време на голямото междучасие /5-7 клас/ 

Дежурни са учителите, които извеждат учениците след третия учебен час, както 

следва: 

 

 В стола дежурен е учител, който е имал трети час в „а“ паралелка; 

 На двора/централен вход дежурен е учител, които е имал в „б“ 

паралелка трети час; 

 На вход пожарна дежурен е учител, който е имал във „в“ паралелка 

трети час 

 

Дежурните учители контролират спазването на установените правила за поведение 

от учениците и спазването на дистанция на определените им за дежурство места. 

Дежурят до 10,15 часа. 

 

 

Учителите от 1., 2., 3. и 4. клас и учителите в групи за ДЦО: 

 През целия си работен ден отговарят за здравето и безопасността на 

учениците и не ги оставят без надзор. 

 Преди началото на учебните часове проверяват състоянието на 

класните стаи, коридорите и тоалетните. При констатирани 

нередности уведомяват заместник-директорите.  

 Посрещат учениците и следят за спазването на реда и дисциплината в 

училище. 

 Следят за реда при получаване на закуска, дисциплината на учениците, 

хигиената в стола.  

 Контролират графика за времетраене на учебните часове и междучасията.  

 Контролират носенето на предпазни маски на определените места. 

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички педагогически специалисти в срок 

до 16.09.2021 г. от заместник-директора Магдалена Цветкова-Бусарова чрез 

изпращане на електронните им пощи. 

 

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-директорите. 

 

 

Директор:........................................ 

/Людмила Дерменджиева/ 

 


