
 

З А П О В Е Д  № РД – 09 –1182/ 27.04.2021 г. 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл. 5, чл.7(3), т.3, чл. 33(т.2), чл. 

35, чл. 40, чл. 41, чл. 42, чл. 43 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците и заявлениe с вх. № 2387/09.03.2021 г. 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

Изпитна сесия за ученици на дневна форма на обучение от 12 класове за учебната 

2020/2021 г., които са подали заявление за явяване на изпити за промяна на оценка  

 І. Списък на ученици, допуснати до изпити за промяна на годишна оценка : 

1.  Сияна Емилова Христова – 12а клас  

– годишна оценка по Химия и опазване на околната среда за 9 клас  

IІ. График за провеждане на изпити за промяна на годишна оценка за ученици от дневна и 

самостояелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. 

 

дата Предмет/вид на изпита 
начоло на 

изпита 

14.05.2021 г. 

/петък/ 
Химия и ООС – 9 кл.  14,00 ч. 

 

        1. Продължителност на изпитите за определяне на годишна или окончателна оценка – три 

астрономически часа . 

        2. Място за провеждане на изпитите – Каб. № 42 

        3. Час за провеждане на изпитите – определен в графика. 

        4. Срок за изготвяне и предаване на изпитните материали – денят преди провеждането на изпита 

по съответния предмет в заместник-дирекцията. 

        5. Място за проверка на изпитните работи – училищната библиотека. 

        6. Срок за проверка – в деня на провеждане на изпита. 

        7. След окончателно оформяне на протоколите председателят на комисията за проверка на 

писмените работи предава за подпис на Директора на училището. 

        8. Резултатите от изпити да бъдат обявени на таблото на ІІ етаж в съответния ден след 

проверката им. 

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Виолета Ванцова –ЗД по УД. 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на училището, да се постави на 

общодостъпно място в училището /таблото на 2 етаж/ най-късно три дни преди датата за провеждане 

на изпита и да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

                 

 Директор: 

                       /Пламен Стоилов/ 


