
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
2932, С. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев" №1, 

тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57e-mail: souablanica(S>abv.bg,suablanica

ЗАПОВЕД

№РД-08-242 /14.12.2020 г.

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, Заповед №РД09-2134/28.08.2020 г., Заповед №РД09-3519/02.12.2020 г. на 
Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на 
ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 година и 
заповед №РД-01-677/28.08.2020 г. на министъра на здравеопазването за 
преустановяване на присъствен образователен процес в училищата. '

ОПРЕДЕЛЯМ :

1.График за провеждане на ученическите олимпиади -  общински кръг от 
разстояние в електронна среда при осигурени технически и технологични условия за 
работа през учебната 2020/2021 година

Ученическа олимпиада Класове

Брой 
състеза 
тел и и 
групи

Време на 
провеждане

Знам и мога IV 1 23.01.2021 г.
Български език и 
литература

V. VI. VII, VIII - X, XI и XII
6 16.01.2021 г.

Математика
IV.V.VI, VII, VIII, IX, X, XI и 
XII 9 09.01.2020 г.

Информационни
технологии

V-VII.  VIII-X. XI-XII Л

08.01.2021 г.
История и цивилизации V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII 8 17.01.2021 г..
География и икономика V. VI, VII. VIII, IX, X. XI-XII 7 24.01.2021 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI. XII 6 10.01.2021 г.
Астрономия V - VI. VII - VIII, IX - X. XI - XII 4 до 15.01.2021 г.
Химия и опазване на 
околната среда VII, VIII, IX, Хи XI-XII 5

23.01.2021 г.
Биология и здравно 
образование VII, VIII, IX, Хи XI-XII '5

30.01.2021 г.

II. Длъжностните лица за организиране и провеждане на олимпиадите да спазват следните 
правила:

1. Изпитните материали за съответните възрастови групи се осъществяват от 
училищните комисии .

2. Гарантира се равнопоставеност и обективност на работата на участващите 
ученици.



3. На учителят по съответния предмет/ по които предстои да .се проведе
олимпиада/ да изготви:

3.1. Списък на желаещите ученици да се явят на олимпиада по..........  /уч.
предмет/ като спазва изискванията за „много добър** или „отличен“ 
успех.

3.2.. Списъкът съдържа трите имена на ученика, класа и успеха по 
съответния предмет.

3.3. Списъкът се изготвя и предоставя в деловодството 10 дни преди 
обявената дата за Олимпиадата.

4. Хюсеин Къдрев -  зам. директор по АСД изготвя следните Заповеди /по
образец/:

4.1. Заповед за назначаване на комисия за организиране и провеждане на 
Олимпиадите по различни предмети.
Заповед за назначаване на комисия за проверка и оценка на писмените 
работи и изпращане на съответнана документация в РУО -  гр. 
Благоевград.
Заповед за изплащане на положения извънреден труд. ако Олимпиадата 
е в събота или неделя.

5. Всички материали, свързани с провеждане на Олимпиадата -  Общински кръг 
се подреждат съгласно Образец от председателите на комисии за проверка и оценка 
в специален класьор и се предават на Илвие Стамболиева -  ЗАС, която ги съхранява 
за срок от 1/една/ година.

4.2.

4.3.

Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица от 
Илвие Стамболиева -  ЗАС, срещу подпис, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Калинкд

Дире

чева ЗДУД.

•*ч


