ЗАПОВЕД
№ 124/01.12.2020 г.
На основание чл. 112, ал. 2 от ЗПУО, във връзка с чл. 38, ал.1, т.1 от Наредба
№ 11/01.09.2016 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на
ученици в самостоятелна форма и във връзка с Заповед на министъра № РД093457/26.11.2020 г. за преминаване на учениците в ОРЕС

ИЗМЕНЯМ :
Заповед № 16/21.09.2020 г., както следва:
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА
УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПОД 16 ГОДИНИ С
РАЗРЕШЕНИЕ НА РУО – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
година
ІІІ. ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ
Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на
обучение, съгласно чл. 38, ал.1, т.1 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за системата за
оценяване, е ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА. Изпитите се
полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния
учебен предмет, за съответния клас и за съответната подготовка изучавано през
учебната година.
През учебната година се организират 4 изпитни сесии, както следва
• Януарска сесия – 18.01 - 29.01.2021 год.
• април сесия – 12 - 22 април 2021 год.;
• юни сесия /поправителна/ - 15-30 юни 2021 г..
• август сесия /поправителна/ - 22 – 31 август 2021 г.
В останалата си част Заповед № 16/21.09.2020 г. остава непроменена.
Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от
предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID -19 с цел
осигураване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и
другите служители.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището
срещу подпис за сведение и изпълнение.
Копие от заповедта да бъде поставена на сайта на училището, за сведение на
учениците в самостоятелна форма на обучение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Десислава Александрова
Директор на ОУ «Св. св. Кирил и Методий»” –
с. Овча могила

