
  

  

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“      2730 гр.Симитли, обл.Благоевград, ул.”Хр.Ботев”№34, тел.: 0748/ 7 22 17; 7 22 48/ 7 25 35;  

     e-mail: sou_simitli_2006@mail.bg 

 
З А П О В Е Д  

№ РД - 08 - 147 / 23.10.2020 година 
 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 112, ал. 3  от ЗПУО,  чл.31 т.13  от Правилника за 
дейността на училището, във връзка с чл. 5 ал.1 т.2, ал.3 т.2, чл.25 ал.1 т.4, чл. 29б,  чл. 29г 
от Наредба 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване и подадени заявления, както и във 
връзка с & 7 на Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №11/01.09.2016 г. за 
оценяване на резултатите от обучението на учениците, чл.40 ал.5 от Наредба 
№11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във връзка с 
чл.38 ал1 т.1, при изискванията на чл.38 ал.2, чл.41 – 43 от същия нормативен документ 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
       График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение за  
редовна изпитна  сесия  за учебната 2020 – 2021 година 

1. Български език и литература  ЗП/ПП - 25.01.2021 година  
2. Български език и литература  РП - 21.01.2021 година  
3. Английски език  ЗП/ ПП - 22.01. 2021 година 
4. Френски език  -20.01. 2021 година 
5. Френски език  ЗИП - 21.02. 2021 година 
6. Математика  - 18.01. 2021 година 
7. Математика ЗИП/РП - 19.01. 2021 година  
8. Информатика - 12.01.2019 година 
9. Информационни технологии   ЗП/ПП - 11.01. 2021 година 
10. Информационни технологии  ЗИП  - 12.01. 2021 година 
11. История и цивилизация - 13.01. 2021година 
12. География и икономика ЗП/ПП  -  14.01. 2021година 
13. Психология и логика - 28.01. 2021година 
14. Eтика и право - 28.01. 2021година 
15. Философия - 28.01. 2021 година 
16. Биология и здравно образование - 15.01. 2021 година 
17. Биология и здравно образование  ЗИП - 15.01. 2021 година 
18. Физика и астрономия  -26.01. 2021 година 
19. Физика и астрономия  ЗИП - 27.01. 2021 година  
20. Химия и ООС - 27.01. 2021 година 
21. Музика  - 05.02. 2021 година 
22. Музика ЗИП - 05.02. 2020 година  
23. Изобразително изкуство   - 04.02. 2021 година 
24. Физическа възпитание и спорт - 29.01. 2021 година  
25. Физическа възпитание и спорт ЗИП/РП - 04.02. 2021 година 

 

 Началнен час на изпитите : 13.30 часа 
Място на провеждане:  стая № 108 на І  етаж 

 

               Изпитите ще се провеждат при спазване на мерките за работа в условията на Ковид – 19.  

  Ако учебните занимания в училището се провеждат в електронна среда, са възможни 
промени в графика на изпитите и начина на провеждане 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Й. Памуклийска – ЗДУД.  
  Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 
сведение и изпълнение. 

                                                           Директор: Таня Янкова                                                                                                                                                          


