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ЗАЛ  ОВЕД  

.V 	 в' егг-f 

На  ос:новazгие  чи.259 ал.1 от  ЗПУU и  vг. ЗК  ат.1 т.1 от  НАРF,ДБА  №  11 от  
01.09.201 б  г. за  оценявапе  на  резулта•гите  от  обучеииеro на  учениците  

НАРЕЖДАМ: 

да  се  проведат  изпwги  за  оформянс  на  годишни  оцснки  - nоправителгга  сесня  м. 
ФЕВРУАРИ  2021г. за  учениците  в  самосгоятелна  форма  на  обучение  от  V, V1 и  V11 

клас, по  ирwiожения  график. 
Изпи  iите  се  провеждат  в  уvидище, а  часмг  е  опре;tелен  в  графика. 
Съгласно  чл.41 от  НАРЕДВА  №  11 от  01.09.2016 г. за  ог.tеняваггс  на  резултатите  от  

обуиеnието  на  ученицитс  продължигелиост iа  на  изпита  с : 

За  V- V 11 клас  : 
~ Два  астрономически  ласа  - за  изпигите, които  се  провеждат  в  писмена  форма  и  за  

писмсна•ra част  от  изпитите  по  чл.41 ал.б  т.2 ..а  
У  По  прецевка  па  училищната  комисия  по  огtеняванего, в  заиисимост  о•г  спецификата  

на  учебния  предыет, но  ne - ловече  от  30 миыути  - за  устпага  част  от  изпитите  по  
чл.41 ал.б  т2 

➢ Три  асгрономически  часа  - за  изпитите, които  се  провеждат  кати  пракг•ическгt 
язиитвагшя  и  за  практическа•i:r част  о•г  изпитите  по  чл.41 ал.б  i:2 ,.в` ; 
Комисия•ia да  прсцстави  за  утвържцаване  изиипгите  материагiи  едгга  седмица  иредн  

пачалото  на  изпипгага  сесия. 

Слел  приключванс  на  изпитите, изпитните  ма•гериали  се  преданат  на  директора  на  
училището, а  той  от  евоя  страна  ги  прелава  па  комиснята  по  оценяванс. 

Проверката  па  излиппiте  материапи  да  бъде  направепа  в  учителската  стая  на  
училището, до  три  Јtни  след  приклгочването  на  съотвегния  взпит. 

Резултатитс  от  изпитите  се  пронеряват  лично  в  каниеларията . 
Протоколите  от  дежу•рствата  по  време  на  игtпита  и  оротокагите  с  оценки  се  

съхрапяват  в  канцеларията  ло  приключвюге  на  учебната  гоцина. Слел  ксето  се  предава•г  
за  съхранмгие  в  архнва  на  учюгището. 

Към  заповецrа  са  приложспи  : 
• Сиисък  па  учевнии •ге  в  салгостоятелна  форма  на  обучевие; 
• График  за  провеждапе  на  редовна  изпитна  сесня  през  м.ФF.ВРУАРИ  на  

cantoc•гоягелиа  форма  на  обучсьие  за  учеfiната  2020/2021 iroдипа; 
• Квестори  и  изпитващи  преполаватели . 



Оиовестянането  на  резултатите  сс  изнършва  ит  Глена  Карапанчева  , ири  спазване  на  
указazгиге  по-горе  срокове  и  място  на  оповестяване. 

Нас:тоящатд  заповед  да  се  довсде  дю  зпанието  на  у°штслите  и  слуЦитслите  за  
сведение  и  изпыпгенне. Копие  от  заповедта  и  трафика  да  бъдат  поставени  па  
инфирмационното  табло  в  училищсто, качстги  на  сай•iд  на  училищсто, за  сведение  па  
учениците  в  самосroятслна  форма  на  обучение. 


