
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”С.МОРАВА, ОБЩ.СВИЩОВ 

тел /факс: 0879489689 , e-mail : ou_morava@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№ 169 / 19.03.2021 г. 

 

На основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1, чл. 112 от ЗПУО, чл. 37, ал.1 от Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно 

чл.38,ал.1,т.1 и  чл.41,ал.1,ал.3 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за  оценяване на 

резултатите от обучението на учениците, във връзка със Заповед № РД-01-

173/18.03.2021г на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД09 – 748/19.03.2021г. 

на Министъра на образованието и науката 

 

Относно:  Предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 

с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти  и 

другите служители в училището. 

 

НАРЕЖДАМ 

I.Преустановява се провеждането на изпитите за учениците записани и подали заявление 

за явяване на редовна изпитна сесия, етап II от 10.03.2021г. до 30.03.2021г. в 

самостоятелна форма на обучение, както следва: 

№ Изпит по учебен предмет клас Дата на провеждане 

1 Химия и ООС - ООП VII 22.03.2021г. 

2 Музика ООП VII 24.03.2021г. 

 

II. Изменям и допълвам Заповед №296/14.09.2020г.на директора н ОУ „Св.св. Кирил и 

Методий“, с. Морава, както следва: 

1.т.IV.Организация на изпитите, права и задължения на учениците, в частта График за 

изпитна сесия – редовна, за провеждане на изпити за годишна оценка на учениците, 

обучаващи се в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021г. 

 

В останалата си част заповедта остава непроменена. 

 

2. Утвърждавам:  

График за провеждане на изпитна сесия – редовна. Приложение 1 
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Приложение 1 към Заповед № 169/19.03.2021 г. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”С.МОРАВА, ОБЩ.СВИЩОВ 

тел /факс: 0879489689 , e-mail : ou_morava@abv.bg 

                                  

                                 Утвърдил:………………. 

Директор на ОУ“ Св.св. Кирил и Методий“ 

 

Г Р А Ф И К 

за изпитна сесия– редовна  

I етап - януари от 10.01.21г. – 30.01.21г.;II етап – март от 10.03.21г. – 30.03.21г.; III етап – май от 

01.05.21г – 31.05.21г. ,за провеждане на изпитите за годишна оценка за учениците, обучаващи се в 

самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година VІ и VII клас: 

 

Български език и литература ООП 11.01.2021 

Английски език ООП 12.01.2021 

Математика ООП 13.01.2021 

Информационни технологии ООП 14.01.2021 

Физическо възпитание и спорт ООП 15.01.2021 

Биология и здравно образование ООП 11.03.2021 

Изобразително изкуство ООП 12.03.2021 

История и цивилизации ООП 16.03.2021 

География и икономика ООП 18.03.2021 

Технологии и предприемачество ООП 05.05.2021 

Български език и литература ИУЧ/РП 10.05.2021 

География и икономика ИУЧ/РП 

Химия и ООС ИУЧ/РП 
12.05.2021 

Човекът и природата/Химия и ООС ООП 13.05.2021 

Музика ООП 14.05.2021 
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Физика и астрономия ООП 17.05.2021 

Математика ИУЧ/РП ООП 26.05.2021 

 

Начален час на провеждане на изпитите:14.00 часа; място на провеждане- в стая 002 

 

 

 

 

 

 

Диана Христова 

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  

 

 

 


