
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХРИСТО БОТЕВ” МЪГЛИЖ

З А П О В Е Д

№ 719 
18 .06. 2019 год.

На основание Член 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка е чл. 123, ал. 1 от ЗПУО, чл. 
33, ал. 1 и чл. 34, ал. 7 от Наредба № 11/01.09.2016 год. за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците

Н А Р Е Ж Д А М

I. Изпитите за промяна на оценката на учениците от V и VI клас -  учебна 
2018/2019 -  юнска сесия да се проведат по график, както следва:

1. Информационни технологии -20.06.2019 год. - 9.00 часа

2. Английски език - 21.06.2019 год. - 9.00 часа

3. Български език и литература -24.06.2019 год. - 9.00 часа

4. Човекът и природата -25.06.2019 год. - 9.00 часа

5. История и цивилизации -26.06.2019 год. - 9.00 часа

6. География и икономика -27.06.2019 год. - 9.00 часа

7. Математика -28.06.2019 год. - 9.00 часа

8. БЕЛ -  РП - 01.07.2019 год. - 9.00 часа

Изпитът по английски език е писмен и устен; по информационни технологии - 
писмен и практически, по всички останали изпити - само писмен.

II. Назначавам изпитни комисии за проверка и оценка на знанията и 
уменията на учениците както следва:

1. По БЕЛ, БЕЛ-РП:
- Лидия Александрова - председател
- Татяна Ив.Карастоянова -  член

2.По английски език:
- Руска Атанасова - председател
- Даниела Тодорова - член

3. По математика
- Даниела Стоянова - председател
- Марийка Митева - член

4. По информационни технологии
- Марийка Митев а- председател
- Руска Атанасова - член



5. По човекът и природата
- Г’рета Черешева - председател
- Марийка Митева -  член

6. По история и цивилизация
- Емил Янчев -  председател
- Дияна Янева -  член

7. По география и икономика
- Емил Янчев — председател
- Даниела Димитрова -  член- ЦСОП гр. Мъглиж

III. Определям дежурни учители /квестори/ за изпитите по т. 2, както следва
1. По БЕЛ - ЗП
- Екатерина Вангелова и Ерета Черешева

2. По БЕЛ - РП
V

- Емил Янчев и Богдан Алексиев

3. По английски език
- Емил Янчев и Зоя Арабаджиева

4. По математика
- Зоя Арабаджиева и Христа Димитрова

5. Информационни технологии
- Зоя Арабаджиева и Пенка Лолова

6. По човекът и природата
- Екатерина Вангелова и Мариана Андреева

7. По история и цивилизация
- Мариана Андреева и Христа Димитрова

8. По география и икономика
- Богдан Алексиев и Емилия Петкова

IV. Изпитните комисии по т. 2 от настоящата заповед провеждат изпитите в 
съответствие с изискванията на член 41 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците.

V. Изпитните материали се подготвят от председателя на изпитната комисия до 
1 час преди началото на изпита. Писмените работи на учениците се проверяват и 
оценяват от изпитните комисии в деня на изпита - до един /1/ астрономически час след 
приключването му. Всяка изпитна комисия работи в учителската стая. Устната и 
практическата част от изпитите се провежда същия ден, след приключване на 
писмената част.

За резултата от изпита председателят на съответната изпитна комисия изготвя 
протокол. Председателите на комисиите уведомяват учениците за резултатите, веднага 
след края на изпитите и вписват оценките в съответната училищна документация.

VI. Дежурните учители изготвят протокол за дежурство по време на изпита.



VII. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на училището 
и да се постави на общодостъпно място в учебната сграда.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на цитираните длъжностни лица 
срещу подпис, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Дияна 
Янева,пом .директор по учебната дейност.
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