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Заповед 
№ 1697 / 14.09.2022  г. 

 

 
На основание : чл.259 ,ал.1 , чл.106, ал.1 т.5, чл.112,чл.117, ал.1,ал.3, т.2, чл.118, ал.1,ал.3,ал.6 т.2, чл.119, ал.1,т.2,ал.2 т.3 и т.5 от ЗПУО във връзка с 

чл.31,ал.1,т.2 от Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с 

чл.6,ал.1,т.2,ал.2,т.1,ал.3,т.3,ал.4,т.2,чл.7,ал.3,т.2,чл.8,ал.3,т.3,ал.4,чл.9,ал.1,ал2,чл.10,ал.4,чл.23,ал.1,ал.5,т.2,т.3,чл.25,ал.1,ал.2,т.3,чл.34,чл.38,ал.1,т.1

,ал.2,чл.39,ал.1,ал.2,чл.40,ал.1,т.1и т.2,ал.2,ал.3,ал.4,ал.7,чл.41,ал.1,ал.2,ал.3,т.1,т.2,т.4,ал.4,т.1,т.2,ал.5,ал.6,чл.42,чл.43 от Наредба 11 за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците и съгласно писмо № 9105 – 331/ 14.09.2022 г. на министъра на образованието и науката  

 

 

                        НАРЕЖДАМ : 

 

Провеждането на допълнителна поправителна изпитна сесия дневна форма на обучение  октомври  2022 г. за оформяне на 

годишни оценки на учениците от дневна форма  за учебната 2021 / 2022 година при следната организация : 

 
Вид на изпита 

по чл.38, 

ал.1,т.1 от 

Наредба 11  

Училищна комисия 

по чл.40,ал.2, т.1 от 

Наредба 11 

Училищна комисия по 

чл.40,ал.1, т.1 от 

Наредба 11 

клас Дата на 

провеждане 

на изпита  

Начален 

час за 

провежда

не на 

изпита  

Срок за 

изготвяне 

на 

изпитните 

материали  

Време и 

място за 

проверка на 

изпитните 

работи  

Срок и 

място за 

оповестява

не на 

резултатите  

Вид на изпит 

по чл.41, 

ал.3,ал.4, ал.5 

от Наредба 11 

Времетраене по чл.41 

,ал.6 т.3 от Наредба 11 

Математика - 

ИУЧ 

Весела Гачева  

Асенка Папазова  

Зала 201  

Севдалина Сидерова  

Силвия Тошкова   

VI 05.10.2022 

г. 

14.30 26.09.2022 

г. 

05.10 – 06.10  

в стая 201 

07.10.22 писмен 2 астрономически часа  

Математика - 

ЗУЧ 

Весела Гачева  

Асенка Папазова  

Зала 201 

Елка Петкова  

Севдалина Сидерова  

VI, XI 06.10.2022  14.30 27.09.2022 06.10 – 07.10 

в стая 201 

07.10.22 писмен 

 

3 астрономически часа 

2 астрономически часа 

 

Резервни квестори: Севдалина Сидерова   и  Силвия Тодорова 

За резултатите от изпитите комисиите да изготвят протокол 3-80 в тридневен срок след провеждане на изпита. 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 : /п/ 


