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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ . КИРИЛ И МЕТОДИЙ „                   
3643,Ковачица,общ,Лом,обл,Монтана,ул.”Десета” №10,еmail: school@ou-kovachitza.com,тел,09720/2377 
 

 
    Утвърдил директор: ПП 
    Румяна Вацова 
   Заповед №233/31.01.2022 г. 
 

Г Р А Ф И К 
 

 
За дежурствата на учителите в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Ковачица, общ. Лом през 

ІІ-ри учебен срок на учебната 2021/202 г. 
 

Ден от седмицата Учители 

Понеделник 
 

Надежда Спасова 
Надежда Любенова 

Вторник  Цветана Макариева 
Бистра Дамянова 

Сряда  Миглена Йорданова 
Даниела Георгиева 

Четвъртък  Оля Георгиева 
Юлия Борисова 

Петък  
 

Бистра Дамянова 
Огнян Владимиров 

Помощен дежурен  
Всеки ден  

Димитрина Димитрова  

 
ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ СА ДЛЪЖНИ: 

1. Да спазват утвърдения от директора график за дежурство; 
2. Да идват 30 минути преди започването на учебните занятия – за установяване 

състоянието на училищната база и подготовката й за учебно-възпитателния процес, 
което се отразява в книгата за дежурство (отразява се и в началото на работния ден 
и в края на работния ден) 

3. Да контролират графика за времетраене на учебните часове и междучасията; 
4. Да организират отдиха на учениците през голямото междучасие съобразно 

атмосферните условия; 
5. Да докладват на домакин-касиера и класните ръководители за неизправности или 

нанесени щети на материалната база и  констатирани нарушения; отговарят за 
опазване на училищното имущество; (отразяват се и в книгата за дежурство) 

6. Носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда; (отразяват се в 
книгата за дежурство) 

7. Да напускат последни училищната сграда след приключване на учебните занятия; 
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8. След биенето на първия звънец, предприемат мерки за подготовка на учениците за 
учебен час; 

9. Носят персонална отговорност за поддържане в училището на порядък в класните 
стаи, коридора и спазване на дневния режим; 

10. Отговарят за поддържането на добра хигиена в учебните помещения и коридора; 
11. Носят отговорност за порядъка при раздаване на закуските; 
12. При инцидент с ученици се намесват своевременно и адекватно, при необходимост 

информират медицинското лице и директора на училището; (отразяват се и в 
книгата за дежурство) 

13. При необходимост  да напуснат мястото на дежурството си по обективни причини, 
осигуряват свой заместник (колега). Дежурните учители отговарят за живота и 
здравето на учениците от началото до края на учебните занятия по време на своето 
дежурство. 

 
 

РУМЯНА ВАЦОВА  
Директор на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”  
с. Ковачица 


