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                                                                   ЗАПОВЕД  

                                                            №  123/ 24.09.2021г. 

 

Относно: Утвърждаване  състава на екипите за определяне на ученици в риск, ученици  

застрашени от отпадане и  ученици  с обучителни затруднения: 

 

 На основание  чл.259 , ал.1, и чл. 178 , ал.1 от  Закона  за  предучилищното  и 

училищното образование, чл.28 от Наредбата за приобщаващото образование от 20.10.2017г. 

 за ученици в риск, ученици  застрашени от отпадане  и ученици  с обучителни затруднения, 

 

                                                                   

   НАРЕЖДАМ: 

 

            1. Утвърждавам състава на екипите  за определяне  на ученици в риск , ученици  

застрашени от отпадане и  ученици  с обучителни затруднения, както следва: 

 

Състав  на екипа в ППГ „а“: 

- Миглена Христова – класен ръководител 

- Антония Колева : психолог 

- Галина Вълкова : координатор 

 

Състав  на екипа в ППГ „б“: 

- Дарина Бойчева: – класен ръководител 

- Антония Колева : психолог 

- Галина Вълкова: координатор 

 

Състав  на екипа в I клас: 

- Гергана Раева: класен ръководител 

- Валя Стайкова: учител ЦОУД 

- Антония Колева : психолог 

- Галина Вълкова: координатор 

 

Състав  на екипа в II клас: 

- Христина Ганева: класен ръководител 

- Ваня Иванова: учител ЦОУД 

- Антония Колева : психолог 

- Галина Вълкова: координатор 

 

Състав  на екипа в VII клас: 

                - Дарина Русенова : класен ръководител  

 - Диана Минчева : учител по български език и литература 

                - Мирослава Славова : учител по математика 

mailto:ivazov_bs@abv.bg


 

 

                - Антония Колева : психолог 

                - Галина Вълкова: координатор 

 

 Състав  на екипа  в VIII 'а' клас:    

               - Диана Минчева – класен ръководител и учител по български език и литература    

               - Иванка Геведжова – учител по математика 

               - Антония Колева : психолог 

               - Галина Вълкова: координатор 

 

Състав  на екипа  в VIII 'б' клас:    

- Галина Банкина: класен ръководител и учител по български език и литература    

- Иванка Геведжова: учител по математика 

- Антония Колева : психолог 

- Галина Вълкова: координатор 

 

 Състав   на екипа  в IX клас: 

- Мирослава Славова: класен ръководител и учител по математика 

- Галина Банкина : учител по български език и литература   

- Антония Колева : психолог 

- Галина Вълкова: координатор 

    

 Състав   на екипа  в X клас: 

                - Милена Иванова – класен ръководител 

 - Галина Банкина: учител по български език и литература    

                - Иванка Геведжова: учител по математика 

                - Антония Колева : психолог 

                - Галина Вълкова: координатор 

 

  Състав  на екипа  в  XI клас: 

                - Любка Петкова : класен ръководител  

 - Галина Банкина: учител по български език и литература 

                - Мирослава Славова : учител по математика 

                - Антония Колева : психолог 

                - Галина Вълкова: координатор 

 

2.Задълженията на екипите по т.1 са следните : 

 

2.1 Среща на екипите за обсъждане  и определяне на  ученици в риск , ученици  застрашени от 

отпадане  и  ученици  с обучителни затруднения.  

                                                                                                                  Срок: 15.10.2021г 

2.2 Изготвяне на протокол и определяне на учениците, които се нуждаят от обща и 

допълнителна подкрепа. 

 

                                                                                                   Срок: 15.10.2021г. 

2.3  Изготвяне на планове за обща подкрепа на всеки ученик. 

                                                                                                                  Срок : 29.10.2021г. 

 

2.4 Изготвяне на планове за допълнителна подкрепа на всеки ученик. 

 



 

 

                                                                                                                  Срок : 15.10.2021г. 

2.5 Провеждане на регулярни срещи за отчитане на резултатите.  

                                                                                                                  Срок: 17.12.2021г.  

                                                                                                                  Срок: 11.02.2022г. 

                                                                                                                  Срок: 24.06.2022г. 

 

      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам  на  г-жа Г. Вълкова – ЗДУД. 

 

      Препис от заповедта да се връчи на горепосочените  лица  за сведение и изпълнение. 

 

 

Директор: 

Виктор Григоров 

 

                                                                                                             

Запознати: 

 

Миглена Христова: класен ръководител  подпис ……………. 

 

Дарина Бойчева: класен ръководител  подпис ……………. 

 

Гергана Раева: класен ръководител  подпис ……………. 

 

Валя Стайкова: учител ЦОУД   подпис ……………. 

 

Христина Ганева: класен ръководител   подпис ……………. 

 

Ваня Иванова: учител ЦОУД    подпис ……………. 

 

Дарина Русенова: класен ръководител          подпис …………….  

 

Диана Минчева: класен ръководител          подпис ……………. 

 

Галина Банкина: класен ръководител          подпис ……………. 

 

Любка  Петкова : класен ръководител         подпис ……………. 

 

Иванка  Геведжова : учител по математика      подпис ……………. 

 

Милена Иванова : класен  ръководител     подпис …………… 

 

Мирослава Славова : класен ръководител     подпис …………….  

 

Антония Колева : психолог         подпис…………….. 

 

Галина Вълкова : координатор       подпис……………... 


