
П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В 

                 

З А П О В Е Д 

№ 1036  / 10 септември 2020 г. 

 

На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО и чл.31, ал.1 и т.4 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и чл.23 от ПД на ПДТГ „Д.Хадживасилев” 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 
за учебната 2020/2021 година 

Класни ръководители на учениците по паралелки, както следва: 

 

№ Класен ръководител Клас Професия/Специалност 

1 Моника Славева Цветанова VІІІа 

Системен програмист/ Системно 

програмиране 

 

2 Петя Гутева Гутева VІІІ б 

Организатор  интернет 

приложения/Електронна търговия 

 

3 Альоша Красимиров Кушлов IХа 

Системен програмист/ Системно 

програмиране 

Спедитор – логистик/Седиция 

транспортна и складова логистика 

4 Марияна Асенова Любенова 

 

X а 

 

Организатор интернет 

приложения/Електронна търговия 

Организатор на туристическа и 

агентска дейност/Организация на 

туризма и свободното време 

5 Цветелин Тодоров Борисов ХІ а  

 

       Икономист информатик/ 

       Икономическа информатика 

6 Даниел Генчев Борисов ХІ б 

 

       Офис мениджър/ 

       Бизнес администрация 

7 Аделина Николова Замфирова 

 

 

ХIІ а  

 

Икономист-информатик/Икономическа 

информатика 

Организатор на туристическа и 

агентска дейност/Организация на 

туризма и свободното време 

8 Здравка Пенчева Здравкова 

 

ХIІ б 

 

      Организатор на туристическа агентска 

дейност/ 

      Организация на туризма и свободното      

време 

 

 Класните ръководители организират и провеждат часа на класа, извънкласните 

дейности с учениците и водят задължителната училищна документация за съответната 

паралелка.  

 Функции: 

1. Формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен 

организационен климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и 

за интегриране в училищната и социалната среда; 

2. Подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности 

по изготвянето на: 

а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование, за кариерното им ориентиране и др.; 

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на 



училищната общност съвместно с учениците; 

3. Своевременното информиране на родителите за: 

а) училищния учебен план, по който се провежда обучението в училището, седмичното 

разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие или на занимания по интереси; 

б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и 

социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с 

цел приобщаване към училищната общност; 

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на детето или ученика, за определения график на 

допълнителното обучение и на допълнителните консултации по учебни 

предмети, за предлаганите занимания по интереси; 

г) допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел 

набелязване на мерки за преодоляване; 

4. Консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с 

кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за 

максимално развитие на заложбите и на уменията им; 

5. Правят мотивирано писмено предложение до директора на училището за 

налагането на санкция „забележка" на ученик във връзка с неизпълнение на 

задълженията му иза преодоляване на проблемно поведение; 

6. Спазват изискванията за оформяне и съхранение на документите на паралелката. 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУД.. 

 

С настоящата заповед да се запознаят горепосочените  лица. 

 

 

 

       ДИРЕКТОР: 

РИ/МН         /Р. Иванова/ 


