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З А П О В Е Д 

  №1231/14.09.2018г. 

 
На основание чл.259,ал.1  и  чл.178,ал.1,т.4 и 5 от ЗПУО и във връзка с чл.19,ал.1 от 

Наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти и чл.18 от Наредбата за 

приобщаващо образование 
У   Т   В   Ъ   Р   Ж   Д   А   В   А   М 

 
допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове и консултации по учебни предмети за учебната 2018/2019г.  

 

Първи учебен срок 

 

1.Румяна Софрониева Петрова – физика и 

астрономия  

Вторник:14.30-15.30ч. 

2.Женя Каменова Спасова – информационни 

технологии 

Сряда: 14.30-15.30ч. 

3.Иван Цветанов Перчински – география и 

икономика 

Понеделник: 14.30-15.30ч. 

4.Веска Ванкова Райкова -старши учител по 

български език и литература 

Вторник: 14.30-15.30ч. 

5.Иванка Бориславова Минева - старши учител 

по български език и литература 

Вторник: 14.30-15.30ч. 

6.Катя Неофитова Петрова - старши учител по 

български език и литература 

Четвъртък: 14.30-15.30ч. 

7.Милена Георгиева Миланова - старши учител 

по български език и литература 

Четвъртък:14.30-15.30ч. 

8.Ваня Петрова Петрова - старши учител по 

английски език  

Сряда: 14.30-15.30ч. 

9. Жени Борисова Асенова- старши учител по 

английски език  
Четвъртък:14.30-15.30ч. 

10. Камелия Иванова Кюртина  - старши 

учител по английски език 

Сряда: 14.30-15.30ч. 

11. Лорета Валентинова Борисова -  учител по 

английски език 

Понеделник: 14.30-15.30ч. 

12. Миглена Евдокимова Паскова- старши 

учител по английски език 

Понеделник: 14.30-14.30ч. 

13. Савина Ивайлова Георгиева – главен учител 

по английски език 

Вторник: 14.30-15.30ч. 

14.Юлия Венелинова Вълчева - старши учител 

по английски език 

Четвъртък: 14.30-15.30ч. 

15. Норка Каменова Иванова- старши учител 

по руски език 

Четвъртък: 14.30-15.30ч. 



ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  
“ Е к з а р х  А н т и м  I ” -  В и д и н  

3700 Видин, ул.”Княз Борис I” №25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org 

 

 

2 
 

16. Снежана Тодорова Димитрова - старши 

учител по немски език 

Сряда: 14.30-15.30ч. 

17. Емил Янков Стоянов – старши учител по 

математика 

Вторник:14.30-15.30ч. 

18. Емилия Цветанова Петрова - старши учител 

по математика 

Вторник :14.30-15.30ч. 

19.Камелия Асенова Иванова – старши учител 

по математика 

Вторник: 14.30-15.30ч. 

20.Роза Георгиева Георгиева - старши учител 

по математика              

Понеделник: 14.30-15.30ч. 

21.Тома Маринов Георгиев  -старши учител по 

математика 

Понеделник: 14.30-15.30ч.  

22.Валери Фиков Цветков - старши учител по 

математика              

Петък: 14.30-15.30ч. 

23.Даниела Вълчева Цветкова -  старши учител 

по информатика 

Сряда: 14.30-15.30ч. 

24. Емил Георгиев Андреев – информатика  Сряда :14.30-15.30ч. 

25. Валентина Велизарова Иванова - старши 

учител по информатика  

Вторник:14.30-15.30ч. 

26. Антоанета Милчева Илиева – старши 

учител по изобразително изкуатво, 

информационни технологии и технологии 

Петък: 14.30-15.30ч. 

27. Малинка Павлова Митова - старши учител 

по информационни технологии 

Четвъртък: 14.30-15.30ч.  

28. Марчела Гошова Маркова - старши учител 

по философия,свят и личност 

Понеделник: 14.30-15.30ч. 

29.Борислав Цветанов Казашки - старши 

учител по география и икономика 

Вторник:14.30-15.30ч. 

30.Светлина Иванова Вълчева – старши учител 

по история и цивилизация, география и 

икономика 

Четвъртък :14.30-15.30ч. 

31. Светлана Тодорова Гергова - старши учител 

по история и цивилизация, география и 

икономика             

Понеделник: 14.30-15.30ч. 

32.Мануела Пенчова Живкова - главен учител 

по биология и здравно образование  

Понеделник: 14.30-15.30ч. 

33.Цеца Асенова Иванова - старши учител по 

биология и здравно образование 
Понеделник: 14.30-15.30ч. 

34. Антоанета Маринова Добрева - старши 

учител по химия и опазване на околната среда 

Четвъртък: 14.30-15.30ч. 

35. Георги Георгиев Иванов - старши учител по 

химия и опазване на       околната среда 

Понеделник: 14.30-15.30ч. 

36.Валентина Петрова Велева - Велкова - 

старши учител по физика и астрономия 

Вторник: 14.30-15.30ч.       

  



ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  
“ Е к з а р х  А н т и м  I ” -  В и д и н  

3700 Видин, ул.”Княз Борис I” №25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org 

 

 

3 
 

37. Анелия Димитрова Лападатова – старши 

учител по физическо възпитание и спорт 

Понеделник: 14.30-15.30ч. 

38.Кристина Николаева Георгиева – старши 

учител по физическо възпитание и спорт 

Петък: 14.30-15.30ч. 

39.Росен Димитров Ракаджиев – старши учител 

по физическо възпитание и спорт 

Понеделник: 14.30-15.30ч. 

40.Албена Здравкова Лисова - старши учител 

по музика 

Петък: 14.30-15.30ч.  

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАФИКА 

 

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

консултациите по съответния учебен предмет/и. Идентифицират учениците, които имат 

потребност от оказване на обща подкрепа за личното им развитие и работят системно и 

последователно с тях за постигане на напредък по съответния учебен предмет. 

2.Спазват утвърдения график за провеждане на консултациите по учебен 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. 

3. Създават организация за посещение от учениците на часа за консултации и го 

уплатняват пълноценно с учебни дейности с учениците. Не се допуска използване на 

определения час за консултации по учебен предмет/и за работа с документация или за  

други, несвойствени за учебния процес дейности. 

4.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. 

 

Графикът да се постави на видно място в училището и да се публикува в сайта на 

училището. 

 

Заповедта да бъде сведена до знанието на лицата за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществи от директора.   

 

Директор:  

                      /Р.Петрова / 


