
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
2932, С. Абланица, общ. Хаджилимово, обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев“ .\Ь1, 

тел: 0893 60 52 47,0892 60 20 57e-mail: souablanieafr abv.bg.Miahlanica

З А П О В Е Д  

№ РД-08-181/27Л 1.2019 г.

На основание чл.259, ал. I от ЗПУО, чл. 37, ал. 1 и ал.5 от Наредба № 10/01.09.2016 
г. за организиране на дейностите в училищното обучение и във връзка с чл. 38. ал.1.т.1 и 
ал.2 и чл.40, ал. 1,2,3,4 и 6 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците и подадени заявления за обучение на ученици в самостоятелна 
форма

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ИЗПИТИ -  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В 
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ/по 
ХООС/ - IX клас, сесия- ЯНУАРИ на учебната 2019/2020 г . , 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 и клас

Дата
/начален час/ 

място на 
провеждане

Квестори

Български език и 
литература -  ООП 
IX клас

14.01.2020 г 
14.00 часа 
К-г 104

Юлвие Гегова- ст. учител по математика 
I юлсуна Имам -  Башова -  сг. учител по A1Z



Български език и 
литература -  ИУЧ 
IX клас

15.01.2020 г 
14.00 часа 
К-т 104

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

Английски език -  
ИУЧ -IXклас

16.01.2020 г 
14.00 часа 
К-т 104

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

История и 
цивилизация - ООП 
IX клас

21.01.2020 г 
14.00 часа 
К-т 104

Арбен Терзиев -  ст. учител музика 
Лидия Хавальова -  ст. учител ИИ

Философски цикъл- 
ООП-1Х клас

22.01.2020г. 
14.00 часа 
К-т 104

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

Физика и 
астроном ия-ООП 
IX клас

23.01.2020 г. 
14.00 часа 
К-т 104

Атидже Метуш -  ст. учител начален етап 
Гюлфе М етушева-ст. учител начален етап

Г еография и 
икономика- ООП - 
IX клас

27.01.2020г 
14.00 часа 
К-т 104

Силвия Кавазова -  ст. учител АЕ 
Ил вие Моллова -ст.учител АЕ

География и 
икономика- ИУЧ- 
IX клас

28.01.2020 г 
14.00 часа 
К-т 104

Зейнел Топова -  ст. учител БЗО 
Недретка Панева -  ст. учител ТГ1 и ФА

Биология и здрав
но образов.-ООП-
IX клас

29.01.2020г 
14.00 часа 
К-т 104

Адиле Имамова -  ст. учител ГИ 
Никен Лапантова-Газиева -учител по АЕ

Биология и здрав
но образов.- ИУЧ- 
IX клас

30.01.2019 г. 
14.00 часа 
К-т 104

Асине Конедарева -  ст. учител ИЦ 
Юлвие Гърбева-ст.учител ХООС

Химия и опазване 
на околната среда- 
ИУЧ-IX клас 
/приравнителен 
изпит/

10.01.2020 г. 
14.00 часа 
К-т 104

Наджибе Ибраим -  учител ИТ и ЧГ1 
Адиле Имамова-ст.учител ГИ

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

■ Получава от Калинка Гайтанинчева -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. 41 от Наредба №11 /01.09.2016 г. за 
оценяване на резултатите от обучението на учениците.
За класовете от двата гимназиални етапа на средната степен на образование: 
и> три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен;
б) до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и 
устна част;
в) до пет астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически;
г) до 150 минути - за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът 
включва писмена или практическа част.



■ 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 на горепосочените лица за сведение и 
изпълнение.

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

1. Калинка Гайтанинчева-ЗДУД

2. Ил вие Сгамболиева -  ЗАС

3. Атидже Метуш-ст.начален уч-л

4. Гюлфе Метушева-нач.уч-л

5. Сълзета Гърбева- ст.начален уч-л

6. Атидже Имам- ст.начален уч-л

7. Гюлка Гегова- ст.начален уч-л

8. Джейхан Узунов- ст.начален уч-л

9. Сълзета Зейнева-гл. уч-л по БЕЛ 

Ю.Илвие Моллова-ст.уч-л по БЕЛ

I I .Фатме Бялева- ст.уч-л по БЕЛ

12. Гюлсуиа Имам-Башова-ст.уч-л по АЕ

13. Силвия Кавазова -ст.уч-л по АЕ 

И.Наджибе Ибраим-уч-л по Инф.и ИТ

- .М к



16. Юлвие Гегова- ст.уч-л по Математика

17. Асине Конедарева-уч-л по ИЦ

18. Адиле Имамова-ст.уч-л по ГИ

19. Недретка Панева-ст.уч-л по ФА

20. Зейнел Топова-учител по БЗО

21. Юлвие Гърбева-ст.уч-л по ХООС

22. Лидия Хавальова-уч-л по ИИ

23. Арбеи Терзиев-ст.уч-л по Музика

24. Никен Лапангова-Газиева-уч-л по АЕ


