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З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-1610 

Първомай, 30.06.2021 г. 

 

 

 На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 1 - т. 4, т. 6 от Наредба №15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, във връзка с чл. 40, ал. 7  на Наредба №11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците, доклад  с вх. №УВ-13-2159/29.06.2021 

г. от Христо Кьосев, класен ръководител на Айваз Юлианов Асенов и доклад  с вх. №УВ-17-

1060/08.02.2021 г. от Иванка Кертикова класен ръководител на Симона Джузепе Массими 

 

 

            I. О П Р Е Д Е Л Я М: 

  

1. График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за II учебен срок за VIII 

клас на ученика Айваз Юлианов Асенов, обучаван в дневна форма на обучение, профил 

„Софтуерни и хардуерни науки“, през учебната 2020/2021 година:  

 м. юли – първа редовна поправителна сесия 
   

Учебен предмет: Английски език ООП 
 Клас: VIII клас   

Дата: 05.07.2021 г. Начален час – 08.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 311 

 

 

2. График за провеждане на поправителен изпит за определяне на срочна оценка за X 

клас на ученика Симона Джузепе Массими, обучавана в дневна форма на обучение, профил 

„Софтуерни и хардуерни науки“, през учебната 2020/2021 година:  

 м. юли – първа редовна поправителна сесия 

 

 

Учебен предмет: Информационни технологии ООП 
 Клас: X клас   

Дата: 05.07.2021 г. Начален час – 08.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 311 

 

II. Н А Р Е Ж Д А М 

 

Във връзка с определения график за провеждане на изпитите за определяне на 

срочна оценка и поправителния изпит, в срок до 02.07.2021 г. педагогическите 

специалисти по учебните предмети, по които такива са определени, се задължават да 

изготвят изпитни конспекти, както следва: 

4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 
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Учебен предмет Клас Педагогически специалист 

Английски език ООП VIII Анета Лозева 

Информационни технологии ООП X Иванка Кертикова 

 

Копие от заповедта да бъде поставено на информационното табло от Галя Петрова – 

домакин и публикувано на интернет страницата на училището от Татяна Попова – старши 

учител в срок до 01.07.2021 г.  

  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Севдалина Йорданова– ЗДУД 

 

КРАСИМИРА ДАМЯНОВА 

Директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:  

 

№ по ред Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето 

1.  Севдалина Йорданова ЗДУД  

2.  Анета Лозева Старши учител  

3.  Иванка Кертикова Старши учител  

4.  Татяна Попова Старши учител  

5.  Галя Петрова Домакин   

 

 

 


