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Основно  училище  „Христо  Ботев" 
с. Pyмяндeвo,oбп;. Лyкoвит, oбл. Лoвeч  yл. „Цeнтpaлнa"№18 

тeл. 06985 2216, e-mail: ou rumГ~a abv.bg 

ЗАПОВЕд№   A П  O B E Д  №   `~̀~ у0 	/%~°&71т~' 

Ha основание  чл. 259, ал.1 от  ЗПYO във  връзка  с  чл. 45, ал.3 OH Наредба  10/ 
01.09.2016г. за  организация  на  дейностите  в  училищното  образование . 

Определям: 

Уславия  и  ред  за  провеждане  на  йзпитите  на  учениците  в  самостоятелна  форма  нa 
обучение  през  учебната  2017/2018г., както  следва:  

I. Утвърждавам  списък  на  ученици  в  самостоятелна  форма  ua обучение  през  учебната  
2017/201 8г. съгласно  приложение  №  1 неразделна  част  от  настоящата  заповед. 
II. Изпити  и  изпитни  сесии: 
Видът  на  полаганите  изпити  от  учениците  в  самостоятелна  форма  нa обучение, 
съгласно  чл. 38, ал.1 oт  Наредба  11/01.09.2016г.за  оценяване  на  резултатите  от  
обучението  na учениците, изпит  за  определяне  на  годишна  оценка. Изпитите  се  
полагат  върхуучебното  съдържание  no съответния  предмет, изучавано  през  учебната  
година. 
През  учебната  година  cc организират  три  изпитни  сесии. / една  редовна  и  две  
поправителни ./, както  следва  
Редовна  изпитна  сесия: oт  08.1 1.2017г. дo 29.11.2017г. 
Първа  поправителна  сесия: 10.01.2018г. дo 31.01.2018г. 
Втора  поправителна  сесия: 07.03.2018г. до  28.02.2018г. 
Ред  за  организиране  нa отделните  cecuu cc определя  в  отделна  заповед  на  директора. 
III. Организация  на  изпитите. Права  и  задължения  на  учениците  в  СФО. 
През  учебната  година  cc организират  три  сесии  — една  редовна  и  две  поправителни  . 
Учмениците  oт  CФO могат  да  cc обръщат  за  консултации  и  указания  във  връзка  с  
подготовката  си  към  учителите  no съответните  предмети  в  обявените  дни  и  часове  за  
консултации, както  и  в  друго  удобно  и  зa двете  страни  време. 

Като  длъжностно  лице  no организацията  и  координацията  нa обучението  в  CФO 
определям  Снежана  Йoнчeвa — главен  учител. 

Контрол  no изпълнение  на  заповедта  възлагам  нa — Петя  Дунчева  ЗДАСД. 
Настоящата  заповед  да  cc сведе  до  знаниято  наупоменатите  лица  за  св~дение  и  
изпълнение. 	 ;, o- _ 

Директор: 	" 	... . 
Маdия  Иван  a 
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