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

     ПРЕПИС! 

З А П О В Е Д 

№  861 /22 юни  2020 г. 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1 т.1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и докладна записка вх.№ 1924/22.06.2020 година от Юлия Величкова – ЗДУД, 

П Р О М Е Н Я М 

А. Заповед №802/18.05.2020 г: 

 

6. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Чужд език - Английски 

език - ЗП, VІІІ клас (писмена и устна част) за специалност „Бизнес администрация“:  

 

6.1. Дата на провеждане: 23.06.2020 г. 

6.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 23.06.2020 г., в каб. № 32 – чрез 

лично информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол с н. н. 3-80 -  за резултата от 

писмен, устен или практически изпит. 

 

Б. Заповед №738/08.05.2020 г.:  

 

І. Специалности и явяващи се ученици: 

 

42. Изпит за определяне на годишна оценка по Физическо възпитание и спорт - ООП, Х 

клас, специалност: „Икономическа информатика”   

 

Явяващ се ученик:    Моника Любомирова Матеева 

 

ІІ. Допълнение към заповед №738/08.05.2020 г  

 

43. Изпит за определяне на годишна оценка по Физическо възпитание и спорт - ООП, Х 

клас, специалност: „Бизнес администрация” 

43.1. Дата на провеждане: 26.06.2020 г. 

43.2. Начален час – 10.00; място на провеждане – физкултурен салон; 

43.5. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 26.06.2020 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. Виктория Тихомирова Иванова 

 

Учениците се явяват не по-късно от 10 минути преди началото на изпита. 

Допускат се в изпитната зала след представяне и проверка на документ за самоличност. 

 

   

      ДИРЕКТОР:  /П/ 

РИ/МН              /Р. Иванова/ 
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