МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53а тел./факс: 0336/6- 29-12-директор, e-mail: pgss_parvomai@abv.bg
сайт: https://pgss-vlevski.com

ЗАПОВЕД № РД-06-116
от 26.10.2020г.
На основание чл.258, ал. 1, чл.259, ал. 1, чл. 110 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т. 3 от Наредба № 15
от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, чл. 35, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование, параграф 24 от ЗПУО, във връзка със Заповед № РД-061400/14.09.2020 г. на директора за определяне график на учебното време на учениците от ХІІ
клас ЗФО през 2020/2021 учебна година, както и във връзка с писмо № 9105-357/22.10.2020 г.
на МОН и със Заповед № РД-06-115/26.10.2020 г. на директора за определяне на 02.11.2020 г.
за неучебен и неприсъствен ден за всички учебни заведения,
И З М Е Н Я М:
І. Заповед № РД-06-1400 от 14.09.2020г. за определяне на график на учебното време
на учениците от ХІІ клас ЗФО както следва:
№ Учебни часове за обзор
по на учебното съдържание
ред

Продължителност на
сесията
от-до

Ноември-декември

04.11.2020 г. – 04.12.2020
г.

1

ІІ. Класният ръководител на ХІІ клас ЗФО уведомява учениците за промяната и изготвя
график за сесията до 28.10.2020 г.
ІІІ. Ръководител направление ИКТ да оповести промяната на сайта на училището.
ІV. В останалата си част заповедта остава непроменена.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на класния ръководител на ЗФО, р-л ИКТ
и ЗАС, срещу подпис, за сведение и изпълнение.

Росица Генова
Директор на ПГСС „Васил Левски”
гр. Първомай
За Директор:
Атанаска Петрова – ЗДУД
Заповед № РД-06-30/23.09.2020 г .

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53а тел./факс: 0336/6- 29-12-директор, e-mail: pgss_parvomai@abv.bg
сайт: https://pgss-vlevski.com

ЗАПОВЕД № РД-06-118
от 26.10.2020г.
На основание чл.258, ал. 1, чл.259, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т. 3 от Наредба № 15 от
22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, чл. 106, ал. 1, т. 5 и чл. 112, ал. 3 от ЗПУО, чл. 37, ал. 5 от Наредба
№ 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, във връзка със
Заповед № РД-06-1399/14.09.2020 г. на директора за определяне график на учебното време на
учениците от самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година, както и във
връзка с писмо № 9105-357/22.10.2020 г. на МОН и със Заповед № РД-06-115/26.10.2020 г. на
директора за определяне на 02.11.2020 г. за неучебен и неприсъствен ден за всички учебни
заведения,
И З М Е Н Я М:
І. Заповед № РД-06-1399 от 14.09.2020г. за определяне на график на учебното време
на учениците от СФО, през 2020/2021 учебна година, както следва:
Изпитна сесия
Ноември-декември 2020 г.
Редовна изпитна сесия

Време на провеждане
от – до
03.11.2020 г. – 07.12.2020
г.

ІІ. Класният ръководител на СФО уведомява учениците за промяната и изготвя график
за сесията до 28.10.2020 г.
ІІІ. Ръководител направление ИКТ да оповести промяната на сайта на училището.
ІV. В останалата си част заповедта остава непроменена.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на класния ръководител на СФО, р-л ИКТ
и ЗАС, срещу подпис, за сведение и изпълнение.

Росица Генова
Директор на ПГСС „Васил Левски”
гр. Първомай
За Директор:
Атанаска Петрова – ЗДУД
Заповед № РД-06-30/23.09.2020 г .

Запознати със Заповед № РД-06-118 от 26.10.2020г.:
Д. Сулева:
Н. Кърпарова:

А. Стайкова:

