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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ -  РУСЕ 
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З А П О В Е Д 

№ 562/14.09.2022 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с чл.171, ал.1, т.7  от ЗПУО                

„ученикът има право да получава  обща и допълнителна подкрепа за личностното 

развитие” и  с чл.178, ал.1, т.4 и т.5 от ЗПУО „общата подкрепа за личностно развитие 

включва допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат  извън 

редовните учебни часове” 
 

У  Т  В  Ъ  Р  Ж  Д  А  В  А  М: 
 

ГРАФИК за консултации по учебни предмети  през първи срок на учебната 

2022/2023 година 
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ  на учителите по изпълнение на графика както следва:  

 Провеждат консултациите извън редовните учебни часове. 

 Уведомяват учениците, на които преподават, за времето и мястото на провеждане на 

консултациите по съответния учебен предмет/и. Поставят своя график за консултации и 

на вратата на кабинета по съответния учебен предмет.  

 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 първи учебен срок на уч. 2022/2023г. 

Графикът да бъде поставен на информационните табла в училището. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището 

срешу подпис за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Евгения Рашкова, зам.директор 

по учебната дейност. 
 

 

ИНЖ.РАДОСВЕТА ЖЕКОВА 

Директор на ПГ по транспорт- Русе 
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Г Р А Ф И К 

за  КОНСУЛТАЦИИ по учебни предмети 

през първи срок на учебната 2022/2023 година 
 

Учител Учебен предмет Ден от седмицата Час Кабинет 

Виктория Пенева 

Български език и литература, 

История 
понеделник 14:35 

305 

ДЗИ вторник 14:35 

Маргарита Станчева 
Български език и литература сряда 14:35 

306 
ДЗИ вторник  15:30 

Йорданка  Великова 
Български език и литература; понеделник 14:35 

206 
Руски език сряда 14:35 

Светла Петрова Английски език четвъртък 14:35 222 

инж. Ивелина 

Христова 
Специални предмети петък 14:35 110 

Валерия Кръстева 
Математика,  

Физика 
вторник 14:35 307 

 Боряна Нечкова 
Математика, Икономика четвъртък 14:35 

311 
ДИППК понеделник 15:30 

Весела Димитрова 
История; География 

Философия 
понеделник 14:35 304 

Петя Атанасова Биология; химия петък 13:40 208 

инж. Даниел Недялков 
Специални предмети понеделник 14:35 

104 
ДИППК сряда 14:35 

инж. Тодор Жеков 
Специални предмети четвъртък 14:35 

108 
ДИППК вторник 14:35 

инж.Людмила Ганчева Специални предмети сряда 14:35 106 

инж.Венцислава 

Здравкова 

Специални предмети вторник 15:30 
111 

ДИППК вторник 14:35 

инж. Росен Йовчев Специални предмети сряда 14:35 204 

 


