
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
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тел: 0893 60 52 47,0892 60 20 57e-mail: souablanicajajabv.bg.suablanica

>

З А П О В Е Д  

№ РД-08-188 /30.11.2018 г.

На основание чл.259, ал.1 и спазвайки разпоредбите на чл.167 ал.1, т.4 от ЗПУО , 
във връзка с чл.19, ал.2, т.2 от Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното 
развитие на учители, директори и други педагогически специалисти, чл. 122, ал.1, т.1, 
чл.123, ал.1, т.4 и чл.125, ал.5 от Наредба№11/01.09.2016 г.за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците и подадено заявление на основание чл.124, ал.2 от същата 
наредба и заявления с Вх.№АТС-08-1806/10.09.2018 г. и Вх.№АТС-08-08/19.09.2018 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

t  УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ИЗПИТИ -ЗА  ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИ -
завършили VIII клас в помощно училище, ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ, както следва:

1. Комисия по организиране на изпитите

- Илвие Стамболиева -  завеждащ, административна сружба;
- Калинка Гайтанинчева -  заместник-директор, учебна дейност

1.1 Задължение на комисията
- Завеждащ, административна служба попълва протокола за дежурство при 

провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на 
изпита, с цялата необходима за провеждането на изпита информация и ги предава на 
заместник-директора за проверка;

- Заместник-директора предава протоколите за дежурство на квесторите, които 
отговарят за провеждането на изпита

2. Квестори на изпитите по учебни предмети, дата, начален час и място на 
провеждане:

Изпит по учебен 
предмет

Дата
/начален час/ 

място на 
провеждане

Квестори

Изобразително 
изкуство - ООП

07.01.2019 г 
14.00 часа 
К-т 104

Юлвие Гърбева -  ст. учител по ХООС 
Адиле Имамова -  ст. учител по ГИ

Музика - ООП 08.01.2019 г Лидия Хавальова -  ст. учител по ИИ



14.00 часа 
К-т 104 Асине Конедарева -  ст. учител по ИЦ

Физическо 
възпитание и спорт 
-ООП

10.01.2019 г 
14.00 часа 
К-т 104

Атидже Метуш -  ст. учител начален етап 
Гюлфе Метушева -  ст. учител начален етап

Български език и
литература - ООП

>

11.01.2019 г 
14.00 часа 
К-т 104

Юлвие Гегова- ст. учител по математика 
Гюлсуна Имам -  Башова -  ст. учител по АЕ

Английски език - 
ООП

15.01.2019 г 
14.00 часа 
К-т 104

Атидже Имам -  ст. учител начален етап 
Гюлка Гегова -  ст. учител начален етап

Математика - ООП 17.01.2019 г 
14.00 часа 
К-т 104

Арбен Терзиев -  ст. учител музика 
Иван Безев -  учител по ФВС

Информационни
технологии-ООП

21.01.2019 г. 
14.00 часа 
Ком п. к-т

Зейнел Топова- ст. учител БЗО 
Недретка Панева -  ст. учител ФА, ЧП, ТП

История и 
цивилизация - ООП

23.01.2019 г 
14.00 часа 
К-т 104

Арбен Терзиев -  ст. учител музика 
Наджибе Ибраим -  учител ИТ

Човекът и 
природата

25.0Г2019 г. 
14.00 часа 
К-т 104

Сълзета Зейнева -  гл. учител БЕЛ 
Фатме Бялева -  ст. учител БЕЛ

Физика и 
астрономия-ООП

28.01.2019 г. 
14.00 часа 
К-т 104

Атидже Метуш -  ст. учител начален етап 
Гюлфе Метушева -  ст. учител начален етап

География 29.01.2019 г 
14.00 часа 
К-т 104

Сълзет Гърбева -  ст. учител начален етап 
Джейхан Узунов -  ст. учител начален етап

Биология и здрав
но образов.-ООП

31.01.2019 
г 14.00 часа 
К-т 104

Лидия Хавальова -  ст. учител ИИ 
Асине Конедарева -ст. учител ИЦ

Химия 06.02.2019 г. 
14.00 часа 
К-т 104

Сълзета Зейнева -  гл. учител БЕЛ 
Фатме Бялева -  ст. учител БЕЛ

Технологии и
предприемачество-
ООП

08.02.2019 г. 
14.00 часа 
К-т 104

Юлвие Гегова-ст. учител математика 
Гюлсуна Имам -  Башова -  ст. учител АЕ

Изпитите се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА с продължителност 3/три/ 
астрономически часа, освен в случаите по чл. 29д, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 
3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

2. 1. Задължения на комисията по провеждане на изпитите / квестори/:

■ Получава от Калинка Г айтанинчева -ЗДУД протокол за дежурство при провеждане 
на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, 
съгласно инструктажа.

■ Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за 
нормалното му протичане.



■ Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 
/15.04.2003 г. за системата за оценяване/три астрономически часа/.

■ Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, 
несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

■ Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават 
нормалното протичане на изпита.

■ Не допуска подсказване и преписване.
■ Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на 

излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
■ Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на 

предаване.
■ След приключване на изпитването предава протоколите за дежурство и изпитните 

работи на Калинка Гайтанинчева - ЗДУД

Заповедта да се сведе до знанието
изпълнение.

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

1. Калинка Гайтанинчева-ЗДУД

4. Гюлфе Метушева-нач.уч-л

2. Илвие Стамболиева -  ЗАС

6. Атидже Имам- ст.начален уч-л

3. Атидже Метуш-ст.начален уч-л

7. Гюлка Гегова- ст.начален уч-л

5. Сълзета Гърбева-ст.начален уч-л

9. Сълзета Зейнева-гл. уч-л по БЕЛ

8. Джейхан Узунов- ст.начален уч-л

11 Фатме Бялева- ст.уч-л по БЕЛ

10. Ил вие Моллова-ст.уч-л по БЕЛ

12.Гюлсуна Имам-Башова-ст.уч-л по АЕ

13.Силвия Хавальова -ст.уч-л по АЕ


