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З А П О В Е Д № РД-06-1088 

         от 03.09.2018 г. 

 

 На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО чл.19 от Наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 

чл.106 и чл.112 ал. 1 и ал.4 от ЗПУО , чл.37, ал. 1  от Наредба 10 от 01.09.2016г. за организацията 

на дейностите в училищното образование, параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби 

от Наредба № 11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както 

и във връзка с утвърдени учебни планове за 2018/2019 учебна година по изучаваните професии и 

специалности  в ПГСС”В.Левски” гр. Първомай: 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

График на учебното  време за учениците от самостоятелна форма на обучение през 

учебната 2018/2019 година, както следва: 

Изпитна сесия 

 

От-до Начален 

час 

Място на провеждане 

Ноември, 2018 г. 05.11.2018г. 

-30.11.2018г. вкл. 

08.50 Кабинет с 

видеонаблюдение; 

Учебни работилници. 

Януари, 2019 г. 14.01.2019г.- 

25.01.2019г. вкл. 

08.50 Кабинет с 

видеонаблюдение; 

Учебни работилници. 

Март, 2019 г. 11.03.2019г.- 

22.03.2019г. вкл. 

08.50 Кабинет с 

видеонаблюдение; 

Учебни работилници. 

И  Н А Р Е Ж Д А М: 

Класният ръководител на самостоятелна форма на обучение да изготвя график на 

изпитите за всяка отделна сесия, който да представя за утвърждаване на Директора в срок от 7 

/седем/ работни дни, преди началото на  изпитната сесия и да го оповестява на таблото за 

информация на училището,както и на сайта на училището. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кл. ръководител на самостоятелна 

форма,тех.секретар и ЗАС, срещу подпис, и да се оповести на  информационното табло в 

учителската стая,в класьора за училищна документация и на сайта на училището за справки и 

информация. 

Росица Генова 

Директор на ПГСС “В.Левски” 

гр.Първомай 
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