МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
гр.Първомай,ул."Бр.Миладинови"-север

Na

53а тел./факс:0336/6-

З А П О В Е Д № РД-06-76 от 02.10.2019 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал.1, т.З от Наредба № 15/22.07.2019 г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, чл.106, ал.1, т.5 и чл. 112, ал.З от ЗПУО, чл.37, ал.5 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
за организацията на дейностите в училищното образование, чл.37, ал.9 от Правилник за
дейността на ПГСС”Васил Левски”, § 7 от преходни и заключителни разпоредби от Наредба № 11
от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във връзка със Заповед
№ РД-06-1386 от 13.09.2019 г. на директора за утвърждаване на списък с учениците от СФО,
както и във връзка с утвърдени училищни учебни планове за учебната 2019/2020 г.

ОПР Е Д Е ЛЯМ:
График на учебното време за учениците от самостоятелна форма на обучение през
2019/2020 учебна годи н а:__________________________________________ _________
Място на провеждане
Изпитна Сесия
Начален час
Време на провеждане
от-до
По теория в учебни
08:50
Ноември-декември 2019 г.
05.11.-06.12.2019 г.
кабинети с
видеонаблюдение.
По ФВС и учебни
практики във
физкултурен
салон/площадка и
учебни работилници с
осигурено
видеозаснемане
14:30
10.02.-28.02.2020 г.
Февруари 2020 г.
По теория в учебни
кабинети е
видеонаблюдение.
По ФВС и учебни
практики във
физкултурен
салон/площадка и
учебни работилници с
осигурено
видеозаснемане
16.03.-27.03.2020 г.
14:30
Март 2020 г.
По теория в учебни
кабинети е
видеонаблюдение.
По ФВС и учебни
I
практики във
физкултурен
салон/площадка
и
1
учебни работилници с
|
осигурено
1
видеозаснемане

И НАРЕЖДАМ:
Класният ръководител на учениците от самостоятелна форма на обучение, да изготвя
график на изпитите за всяка отделна сесия, който да представя за утвърждаване от директора в
срок от десет работни дни, преди началото на всяка изпитна сесия и да го оповестява на таблото
за информация в учителска стая и на габлото за информация за учениците в срок седем работни
дни преди началото на всяка изпитна сесия.

С п ец и али стът инф орм ационно осигуряване оповестява граф ика на сайта на училището в
срок седем работн и дни преди началото на всяка изпитна сесия.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на ЗДУПД, длъжностните лица и технически
секретар за сведение и изпълнение.

Росица Генова
Директор на ПГСС „В.Левски ”
гр. Първомай

