
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХРИСТО БОТЕВ” МЪГЛИЖ

З А П О В Е Д

№ 470  
18.05.2019 год.

На основание Член 259 ал./1/ от ЗПУО и във връзка с чл.38 ал.1т.1 и 
чл.40 ал.5 и ал.6 от Наредба № 11/01.09.2016 г.за оценяване на резултатите

от обучението на учениците

Н А Р Е Ж Д А М

1 .Изпитите на учениците на V, VI и VII клас-самостоятелна форма на 
обучение-юнска сесия на учебната 2019/2020 год. за определяне на годишни 
оценки, да се проведат по приложен график/приложение № 1, който е 
неразделна част от настоящата заповед

Изпитите ее провеждат в изпитна зала е инсталирана видеокамера.
2.Назначавам училищни комисии по оценяването,както следва:
2.1. По биология и здравно образование, химия и ООС 

-Грета Пенева Черешева- председател, специалист БЗО и ХООС
-Таня Станева Костова- член, ОУ”Христо Смирненски” с.Тулово, специалист 
БЗО и ХООС

2.2.По история и цивилизация
- Емил Митев Янчев - председател,специалист ИЦ 
-Дияна Иванова Янева - член

2.3.По информ.технологии; Инф.технологии ЗИП
-Диана Неделчева Теберова -председател,специалист ИТ,математика и физика 
-Руска Николаева Атанасова- член,специалист ИТ и англ.ез.

2.4.По технологии и предприемачество,технологии 
-Дияна Иванова Янева -  председател,специалист ТП
-Диана Неделчева Теберова -член,специалист ИТ,математика и физика

2.5.По музика ЗП
-Татяна Георгиева Карастоянова- председател,специалист музика 
-Николинка Стоянова Ганева- член,учител 1-1У

2.6.По изобразително изкуство
- Грета Пенева Черешева- председател, специалист БЗО и ХООС
- Емилия Димитрова Петкова -  член, учител 1-ГУ

3.Училищна комисия по организиране на изпитите. Дежурни 
учители/квестори/ за изпитите по Т.2, както следва:

3.1.По химия и опазване на околната среда 
-Пенка Лолова,учител 1-ГУ

3.2 По биология и здравно образование
- Даниела Тодорова, учител 1-1V

З.З.По история и цивилизация



- Емилия Петкова, учител 1-1У
3.4.По информационни технологии

- Зоя Арабаджиева, учител 1-ТУ
3.5.По технологии и предприемачество, технологии

- Светла Йоргова, учител ПК
3.6.По музика ИП

- Мариана Андреева, учител 1-1У
3.7.По изобразително изкуство 

-Мариана Иванова, учител 1-1У

4.Председателите на изпитните комисии изготвят изпитните билети и 
други материали за изпитите до два часа преди началото им.

5.Писмените работи на учениците се проверяват и оценяват от изпитните 
комисии в учителската стая,до два дни от деня на провеждане на изпита.Устната 
и практическата 4аст от изпитите се провежда същия ден,след приключване на 
писмената част.

Председателите на комисиите оповестяват резултатите от изпитите до два 
дни от датата на провеждането им в писмен вид на информационного табло.

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

Настоящата заповед да се сведе до знанието на цитираните длъжностни
лица срещу 
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