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ЗАПОВЕД  
№ 10 / 17.09 .2021 г. 

НА ОСНОВАНИЕ : чл.259, ал. 1 и  чл.112 ал. 4 и ал-1  от от Закона за предучилищното и 

училищното образование и чл.37 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното 

образование  и   чл.29 б и чл.29 з ал1 т., ал.2 и ал3 от Наредба №3 от 2003 за системата на оценяване 

и чл.45 ал.1 и ал2 т.4 , ал.3 и чл.46 и чл.38 ал.1 , чл.39 , чл.40 ичл.41 от  Наредба 11 и  Правилника за 

дейността на училището  Заповед № 339 / 03.11.2020 и Заповед № 1058 / 19.04.2021 г.и Заповед № 9 от 

17.09.2021 г.  на Директора на СУ “Димитър Благоев “ - Свищов 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:   

 

ГРАФИК 
За провеждане на   изпити с Ширин Орхаева и Васко Анчев, обучаващ се в  

самостоятелна    форма на обучение, сесия: септември  / октомври   за учебната  2021 / 2022  

година , IХ клас и XII клас 
 

№        Дата 

 

Час: 

Каби 

нет: Учебен предмет 
Комисия по 

оценяването 

Комисия за 

дежурство -

квестори 

 

1. 05.10 .2021 
вторник 

 

14.30 

 

201 История и 

цивилизации 

Председател: 

Иваничка Нинова   

Член: 

Милка Цветанова  

 

Севдалина 

Сидерова  

3. 

14.10.2021 
четвъртък 

 

 

14.30 

 

 

201 
Математика  

Председател : 

Наталия Г.Димитрова   

Член : 

Маргарита Филипова   

Севдалина 

Сидерова  

Резервни квестори: Надя Тодорова и  Силвия Тодорова 

Комисиите да изготвят конспекти, изпитни билети и критерии за оценяване, които да са заверени от 

директора в срок до един ден преди изпита . 

За резултатите от изпитите комисиите да изготвят протокол 3-80 в тридневен срок след провеждане 

на изпита. Резултатите се съобщават на учениците от класните ръководители. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Таня Божинова - ЗДУД 

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Заповедта е 

качена в групата на учителите и на сайта на училището  



 

Директор: .....................    

    /Цв. Кирова/   

 
     

  

 

 



 


