
 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД – 09 – 1383 /07.06.2021 г. 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.258, ал.1, чл.259, ал.1, чл.112 от ЗПУО; чл. 37, ал. 1; ал. 2, т.4; ал. 3 

и ал. 5 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

Ред и организация за провеждане на първа поправителна изпитна сесия за 

ученици от VI клас на самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. 

I. Списък на учениците, които ще полагат поправителни изпити: 

 

Име Презиме Фамилия Предмети, по които ще полага изпити 

Мариян Танев Генов 

Български език и литература, Математика, 

Информационни технологии, История и 

цивилизация, География и икономика, Човекът и 

природата, БЕЛ/РП, ИТ/РП 

Николай  Виолетов Маслиев 

Български език и литература, IЧЕ-Английски 

език, Математика, История и цивилизация, 

География и икономика, Човекът и природата, , 

Изобразително изкуство, Технологии и 

предприемачество, ФВС, БЕЛ/РП, АЕ/РП, 

ИТ/РП 

 

IІ. График за провеждане на първа поправителна изпитна сесия за ученици от VI клас 

на самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. по: 

Дата (ден) Предмет  
Начален 

час 

Място на 

провеждане 

15.06.2021 г. 

/сряда/ 
Информ. технологии  

- 10,00 

часа 

Комп.каб. 28 

15.06.2021 г. 

/сряда/ 
Технологии и предприемачество  

- 10,00 

часа 
Каб. № 37 

15.06.2021 г. 

/сряда/ 
Изобр. изкуство  

- 14,00 

часа 

Каб. № 36 

21.06.2021 г. 

/понеделник/ 
ФВС  

- 10,00 

часа 

физк. салон 

22.06.2021 г. 

/вторник/ 
IЧЕ - Английски език/РП 

- 14,00 

часа 

Каб. № 36 



23.06.2021 г. 

/сряда/ 
Информационни технологии /РП 

- 10,00 

часа 

Комп.каб. 28 

23.06.2021 г. 

/сряда/ 
Български език и литература  

- 14,00 

часа 

Каб. № 36 

24.06.2021 г. 

/четвъртък/ 
Български език и литература /РП  

- 10,00 

часа 

Каб. № 36 

24.06.2021 г. 

/ четвъртък / 
География и икономика  

- 14,00 

часа 

Каб. № 36 

25.06.2021 г. 

/петък/ 
Математика  

- 10,00 

часа 

Каб. № 36 

25.06.2021 г. 

/петък/ 
Човекът и природата  

- 14,00 

часа 

Каб. № 37 

28.06.2021 г. 

/понеделник/ 
IЧЕ - Английски език 

- 14,00 

часа 

Каб. № 36 

29.06.2021 г. 

/вторник/ 
История и цивилизация  

- 14,00 

часа 

Каб. № 37 

 

1. Място за провеждане на изпитите – посочено в таблицата 

2. Час за провеждане на изпитите –  10.00 ч. и 14.00 ч. 

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

изпита по съответния предмет в заместник-дирекцията. 

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

5. Срок за проверка на изпитните работи – пет дни след датата на провеждане. 

6. Резултатите от изпити да бъдат обявени на таблото на ІІ етаж седем дни след датата на 

провеждане на последния изпит. 

 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Виолета Ванцова– на длъжност ЗД УД. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените и заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

ДИРЕКТОР:........................ 

/Пламен Стоилов/ 

 

 

 


