ЗАПОВЕД
№ 239
От 29.06.2020
На основание чл.118, ал.6 от ЗПУО, чл.37 ал.1 от Наредба 10/ 01.09.2016г. и чл.7 ал.2 от
Наредба 11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и
Правилника на училището
ЗАПОВЯДВАМ:
I. Определям следните дати и комисии за провеждане на изпити с ученици , обучаващи
се в самостоятелна форма през учебната 2019/2020г –сесия юли:
НЕМСКИ ЕЗИК II ЧЕ 11 кл. – 06.07.2020 – 9.00ч. – 11 каб.
Комисия: Председател: Мариана Филипова
Членове: Лиляна Лазарова
Веселина Георгиева
Устен изпит: 14.00ч. – 11 каб.
Квестор: Мариана Пенева
БИОЛОГИЯ 11 кл. – 07.07.2020 – 9.00ч. – 11 каб.
Комисия: Председател: Калинка Енева
Членове: Севдалина Венкова
Квестор – Панайот Трифонов (АЕ)
ХИМИЯ 11 кл. – 08.07.2020 – 9.00ч. – 11 каб.
Комисия: Председател: Албена Пащиева
Членове: Петя Стефанова
Квестори – Веселина Георгиева (НЕ)
Станислав Славов (ФВС)

МАТЕМАТИКА 11 кл.– 09.07.2020 – 9.00ч. – 12 каб.
Комисия: Председател:
Членове:

Даниела Канева
Лилия Петрова
Соня Стоянова

Квестори - Жулиета Андреева (ФВС)
Руска Генчева (БЕЛ)
ФИЗИКА 11 кл. – 10.07.2020 – 9.00ч. – 11 каб.
Комисия: Председател: Атанас Атанасов
Членове:
Лидия Радева
Квестор – Емилия Нестерова (РЕ)
ФВС 11 кл. – 10.07.2020 – 14.00ч.
Комисия: Председател: Жулиета Андреева
Членове: Светла Иванова

Васил Франгов
II. Техническа комисия:
Стефка Гичева
Катя Станчева
III. Всички писмени изпити са с продължителност 3 астрономически часа
IV. Присъствие в деня на изпита:
• Изпитните варианти да бъдат представени от председателя на комисията два дни
преди провеждане на съответния изпит за заверка от директора.
• Всички квестори и председатели на комисии да бъдат в училище в деня на
съответния изпит половин час предварително за получаване на присъствените
протоколи и изпитните материали.
• Всички ученици да заемат местата си в посочените стаи в деня на съответния
изпит половин час предварително преди началото на изпита, като това става по
един човек, за да не се допуска струпване на повече хора.
• Всички ученици, учители и персонал, ангажирани по време на изпитите, да бъдат
с педпазни средства (маска или шлем, ръкавици). Да бъдат осигурени
дезинфектанти по време на изпита.
• Учениците да работят със собствен химикал.
• Между учениците да бъде осигурена дистанция от минимум 2 метра. Да не се
допуска нарушаване на дистанцията както между учениците, така и между
учителите и учениците.
• Резултатите от изпитите да се обявят на изпитваните ученици в тридневен срок
след провеждане на изпита, както и да бъдат представени в секретариата за
внасяне в документацията.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички упоменати лица срещу
подпис от техн.секретар за сведение и изпълнение, да бъде окачена на
информационните табла в училище и да бъде публикувана на сайта на гимназията.

Директор:
/Милена Иванова/

