
 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І” 

        4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86 

тел: 032/ 331 – 386, e-mail: school@ekzarhantim1.com 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-10- 607 

гр. Пловдив, 11 май 2020 г. 

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

образование; чл. 20, ал. 4 от Наредба № 4 от 20 април 2017 година за нормиране и 

заплащането на труда; чл. 36, ал. 9, т. 1 от КТД за системата на предучилищното и 

училищното образование, във връзка с организацията на образователния процес в 

училище за учебната 2019/2020 година 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Изменения в Графици за II -ри учебен срок за учебната 2019/2020 година за: 

1. Консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на 

съответната паралелка 

        Графикът е в сила за периода от 26.05.2020 г. до 26.05.2020 г. 

Приложение 1 : 

1. График за Консултиране на родители и ученици и водене на училищна 

документация на съответната паралелка. 

В останалата си част График за Консултиране на родители и ученици и водене на 

училищна документация на съответната паралелка остава непроменен. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Диана Смиленова- Заместник-директор, АСД да сподели утвърдения график за 

консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на 

съответната паралелка в екипния диск на учители и да информира класните 

ръководители за промяната чрез електронна поща. 

2. Владимир Кършев, на длъжност „Ръководител на направление ИКТ“да публикува 

утвърдения график за консултиране на родители и ученици и водене на училищна 

документация на съответната паралелка в срок до 3 (три) работни дни от 

утвърждаването му в сайта на училището. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от директора на училището. 

Настоящата заповед се издава в един екземпляр, който да се връчи на лицата за 

сведение и изпълнение срещу подпис, а след това да се постави в класьора за 

заповеди. 
 

Д-Р КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА 
Директор на ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив 

 

Връчил:…………………………..         Дата и час на връчване на заповедта:........................ 
Петя Буюклиева - ЗАС  

 

Запознати:   

 
Име, фамилия подпис 

Диана Смиленова 
 

Владимир Кършев  



Приложение 1 към 

 Заповед № РД-10-607/11.05.2020 г.  

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І”  

             4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86  

тел: 032/ 331 – 386, e-mail: school@ekzarhantim1.com  

 

         

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА  

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА  

 

 

КЛАС  ДЕН  ЧАС от........... 

до......  

Класен ръководител  

V а  26.05.2020 г. 

вторник 

12.00 – 12.45  Мария Семерджиян  

V б  26.05.2020 г. 

вторник 

12.00 – 12.45  Жулиета Танева  

V в  26.05.2020 г. 

вторник 

12.00 – 12.45  Снежана Петрова  

 

 

 

 

 

 


