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ЗАПОВЕД 
№ 412 / 21.01 .2022 г. 

 

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

училищното образование  и чл.37 ал.1 и ал.2 т.4 от Наредба №10 за организация на дейностите в 

училищното образование  и  във връзка с чл.38  ал.1 т.1 и ал.2, чл.41  ал.т.1 и ал.7 от Наредба 

№11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилника за дейността на 

училището и Заявление с Вх. № 2055/13.09.2021г., Заявление с Вх.№799 от 07.01.2022 г. и 

Заповед №9/17.09.2021 г. за организация на самостоятелна форма на обучение на Дилян Петров 

ИЗМЕНЯМ: 

Заповед 373 от 07.01.2022 г. в частта дата от графика 
за провеждане на изпити с Дилян Иванов Петров,обучаващ се в самостоятелна форма 

на обучение, сесия: януари / февруари  за  учебната 2021/2022 година,  ІV клас във връзка с 

ваканция от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. В останалата част заповедта остава непроменена. 

 
 

№ 
Дата 

 

Час 

 

Кабинет Учебен предмет Комисия по оценяването 

1. 17.02.2022 
Четвъртък  

вместо 
03.02.2022 

 

 

14.00 

 

203 
Човекът и 

обществото 

Председател: 

Лукреция Йошева 

Член: 

Здравка Ганева 

 

Изпитите са устни и се провеждат онлайн  съгласно предложение на координатора на 

Екипа за подкрепа на личностно развитие , направени въз основа на представени документи от 

ТЕЛК с диагноза „Слепота на двете очи“. Поради тази причина изпит по физическо възпитание 

и спорт също не се провежда . 

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 ученика  от класния ръководител 

след приключване на изпита. Мястото за оповестяване на резултатите е кабинетът на 

ЗДУД. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Таня Божинова – ЗДУД. 

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

Директор: /п/ 

        /Цв. Кирова/   


