
П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В 

 

ПРЕПИС! 

       
З А П О В Е Д 

№  852 /07 февруари  2018 г. 

 

 На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО,  чл.19, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба № 12/01.09.2016 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл. 29а, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на 

оценяване, чл. 62, ал. 6 от Правилник за дейността на ПДТГ и предложение, вх.№ 

1332/07.02.2018 г. от ЗДУД във връзка с Доклад за успеха и поведението на учениците от Хв 

клас, представен от класния ръководител Здравка Здравкова,  

О П Р Е Д Е Л Я М 

ред за организиране и провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на ученици в 

дневна форма на обучение, както следва: 

1. Изпит за определяне на срочна оценка по Български език и литература-ЗП, Х клас, 

специалност: „Малък и среден бизнес” 

1.1. Дата на провеждане: 12. 02. 2018 г. 

1.2. Начален час – 14.45;  място на провеждане – каб. № 6; 

1.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 13.02.2018 г., в каб. № 32 – чрез 

лично информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол за резултата от писмен, 

устен или практически изпит/ н. н. 3-80.  

 

Явяващ се ученик: 

1.Дида Найденова Иванова 

 

2. Изпит за определяне на срочна оценка по Втори чужд език – немски език-ЗП 

(писмена и устна част), Х клас, специалност: „Малък и среден бизнес” 

2.1. Дата на провеждане: 13. 02. 2018 г. 

2.2. Начален час на устната част – 13.50;  място на провеждане – каб. № 6; 

 Начален час на писмената част – 14.15; място на провеждане – каб. № 6; 

2.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 14.02.2018 г., в каб. № 32 – чрез 

лично информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол за резултата от писмен, 

устен или практически изпит/ н. н. 3-80.  
 

Явяващ се ученик: 

1. Дида Найденова Иванова 

 

  

 

 

      ДИРЕКТОР:   /П/ 

РИ/МН              /Р. Иванова/ 

 

 


