
 

Заповед за утвърждаване на график за дежурство на учители 

 

ОУ „Свети Климент Охридски“  

с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна 
тел.: 052/673-264; e- mail: oukichevo@abv.bg 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 146-РД-09-146/07.02.2022 г. 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с  Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти , насоки на МОН за работа на системата на училищното образование през 
учебната 2021 - 2022 година в условията на Сovid-19,  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

График за дежурство на учителите през  ВТОРИ СРОК на учебната  2021/2022 г., както 
следва: 

 

Ден от 
седмицата 

Време за дежурство 

 

Дежурен учител  

 

Понеделник 7.30-11.00 Маргарита Атанасова 

7.30-13.00 Данаил Стоев 

ЦДОУД 11.00-16.00 /17.00 
Галя Димитрова 
Ралица Кръстева 
Антонина Георгиева 

Вторник 7.30-13.30 М. Александрова 

7.30-10.30 Данаил Стоев 

ЦДОУД 11.00-16.00 /17.00 
Галя Димитрова 
Ралица Кръстева 
Антонина Георгиева 

Сряда 7.30-13.30 Светлана Калъчева 

7.30-13.00 Малина Дичева 

7.30-13.00 Ангел Димов 
ЦДОУД 11.00-16.00 /17.00 Галя Димитрова 

Ралица Кръстева 
Антонина Георгиева 

Четвъртък 7.30-13.00 Виолета Златарска 

7.30-12.00 Миглена Александрова 

8.30-13.30 Виктория Жекова 

ЦДОУД 11.00-16.00 /17.00 
Галя Димитрова 
Ралица Кръстева 
Антонина Георгиева 

Петък  7.30-13.00 Маргарита Атанасова 

7.30-10.30 Виктория Жекова 

7.30-12.00 Виолета Златарска 

ЦДОУД 11.00-16.00 /17.00 
Галя Димитрова 
Ралица Кръстева 
Антонина Георгиева 

 



 

Заповед за утвърждаване на график за дежурство на учители 

 
Задължения на учителите по изпълнение на графика за дежурство:  

1. Пристигат в училище до 7.30. 

2. Първият  от списъка е главен дежурен и отговаря за спазване указанията и насоките 
за действия в условията на противоепидемична обстановка. 

3.  Дежурните застават на входната врата  

- пропускат учениците след измерване на температурата  и  дезинфекция на ръцете и 
обувките във ваната с дезинфектант   

4. Учебните занятия ще се провеждат само на 1-ви етаж по класни стаи. Учебните 
занятия се провеждат в рамките на класната стая по график за учебното време през 
деня. Учителите, които имат първи час са в класните стаи от 7.30 часа и чакат 
учениците си и следят за дисциплината. 

5. Междучасията са за подготовка за следващия час. 

6.  Учителите не се застояват в учителската стая и са задължително с маски . 

7.  В класната стая се влиза във времето от 7.30 до 8.00 , когато започва първи час  и не 
се излиза от там до решение на учителя, който ако трябва да изведе ученици трябва да 
се съобрази с факта, че не трябва да се смесват паралелки.. 

8. Всички учители следят за реда и дисциплината в класната стая, не допускат 
излизането на ученици по всяко време в коридора, до тоалетна или храна. Осигуряват 
реда и следят за опазване на материалната база. Разрешава се ядене в класната стая , но 
се препоръчва при хубаво време закуската да се изяде на открито като се спазват 
противоепидемичните мерки.  

9. Докладват на директора за неизправности или нанесени щети. 

10. Подкрепителната закуска ще се консумира в класната стая, като преди храна следва 
миене и дезинфекция на ръцете и след хранене също. 

11. Закуските ще пристигат в класната стая , ученици и учители няма да влизат в стаята 
на домакина . Закуските ще се консумират когато бъдат получени. Точен час не се 
фиксира.  

12. Сумите за обедното хранене ще се събират   2 пъти месечно родител - домакин. При 
отсъствие на ученик , родителят уведомява домакина директно за прехвърляне на 
купона за храна за друг ден. Цена на купона 2,50 лв. Телефонът на домакина да бъде 
достъпен до всички родители , защото се налага понякога  заявяване на инцидентно 
хранене.  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители  за сведение и 
изпълнение. Графикът се поставя на видно място в учителската стая и таблото във 
фоайето. С определени точки от настоящата заповед класните ръководители следва да 
запознаят родителите. 

Контрол по изпълнение на заповедта поемам лично. 

 

ДИРЕКТОР: Марина Семова -…………………………….. 


