СУ „ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ” гр. ПЛОВДИВ
гр.

Пловдив, ул. „Ален мак” № 1 тел: 956120 e-mail:office@soudanov.org
район СЕВЕРЕН
КОД ПО АДМИН: 1690448

ЗАПОВЕД
№ РД-10- 1253 / 02.09.2020 г.
ОТНОСНО: Организация на изпитните сесии за ученици , обучавани в самостоятелна форма
на обучение през учебната 2020/2021г.
На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО , чл.37, ал.4 от Н10 на МОН и в изпълнение на чл.52,
ал.3 от ПДУ за учебната 2019/2020г

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Три изпитни сесии за учебната 2020/2021 година в периодите , както следва:
1.1.Редовна сесия
от 06.11.2020г до 30.11.2020г
1.2.Първа поправителна сесия
от 08.02.2021 до 26.02.2021г
1.3.Втора поправителна сесия
от 01.04.2021 до 24.04.2021г
1.4.Допълнителна по заповед на министъра на МОН
2. Заявление за включване във всяка изпитна сесия, учениците подават, както следва:
2.1.За първа редовна сесия –
06.10.2020г
2.2.За първа поправителна –
06.01.2021г
2.3.За втора поправителна –
06.03.2021г
3. За всяка изпитна сесия ЗДУД изготвя заповед за организация и график на изпитите на
учениците, подали заявление за явяване в съответната сесия, който се публикува на сайта на
училището.
4. Ученик, който не подава заявление и/или не се явява на три последователни сесии, губи
правата си на ученик от СФО.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и се публикува на сайта
на училището.
Контрол по изпълнението възлагам на Р. Петринина - ЗДУД.
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УТВЪРДИЛ:

X
Гергана Аврамова
Директор

ГРАФИК
НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА УЧЕНИЦИ,
ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
/по заповед № РД-10- 1253 /02. 09.2020 г./

Изпитни сесии за учебната година в периодите , както следва:
Редовна сесия
от 06.11.2020г до 30.11.2020г
Първа поправителна сесия
от 08.02.2021 до 26.02.2021г
Втора поправителна сесия
от 01.04.2021 до 24.04.2021г
Допълнителна по заповед на министъра на МОН
Подаване на заявление за включване, както следва:
За първа редовна сесия – 06.10.2020г
За първа поправителна – 06.01.2021г
За втора поправителна – 06.03.2021г

