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ЗАПОВЕД 

 

№ 441 

Козлодуй, 28.11.2018г 

 

На основание  чл.259 ал.1 от ЗПУО , чл.40 ал.5 и ал.6 от Наредба№11/1.09.2016г за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците , във връзка с чл. 40-43 от същия документ и чл.41 ал.3 

ПДУ и Процедура за организиране обучение в самостоятелна форма  

 

        ОПРЕДЕЛЯМ РЕД,УСЛОВИЯ И ГРАФИК : 

за провеждане на  януарска редовна  изпитна сесия за ученици-самостоятелна форма на обучение през 

учебна 2018/2019г от изпитни комисии-съгласно приложение на настоящата заповед 

          Начало на изпитите – 13.15 ч; 

          Място на провеждане- * ет.3 зала 203 за писмените изпити , писмената част от изпитите по 

чл.29д ал.2 и 3 ; * ет.1 физкултурен салон- за практическите изпитвания по учебен предмет физическо 

възпитание и спорт ; * ет.3 стая 306 - за устната част на изпитите по чужди езици; *ет.3 КК № 1- за 

писмената и практическата част на изпитите по информатика и информационни технологии; 

           Продължителност-За гимназиален етап- три астрономически часа , а за прогимназиален 

етап – два астрономически часа за изпитите , които се провеждат в писмена форма и за писмената 

част от изпитите по чл.29д ал.2 и 3-чужди езици ,информатика,информационни технологии; * до 30 

минути- за  устната част от изпитите по чужди езици; * до 5  астрономически часа за практическата 

част на изпитите по информатика и по информационни технологии;            

          Продължителност на изпита по физическо възпитание и спорт,който се провежда като 

практическо изпитване-За гимназиален и прогимназиален етап- до пет астрономически часа; 

           Учениците полагат изпити за определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху 

учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.  

Изпитите по всички учебни предмети са писмени,с изключение на : ИТ- прогимназиален и 

гимназиален етап -  писмен и практически,по ФВС- практически,по музика и изобразително изкуство-

прогимназиален и гимназиален етап-писмен и практически; по чужди езици- прогимназиален и 

гимназиален етап- писмена и устна част; / 

 

Копие от заповедта да бъде оповестено в сайта на училището и да бъде поставено на 

информационното табло в училището, за сведение на учениците в самостоятелна форма на обучение. 

    

       

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА 

Директор на СУ „Христо Ботев” 

  

 

Изготвил:В.Петкова ЗДУД 
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