
                                              

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ -  РУСЕ 
7005 Русе, ул. „Проф.Д.Баларев”№ 1, тел/факс: (082) 84 18 86, e-mail:pgtransport_rs@abv.bg 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 681/14.09.2022г. 

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с чл.31, ал.1, т.1-6 от 

Наредба №15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти и във връзка с чл.112, ал. 3 от ЗПУО; чл.37, ал.5 от 

Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 34 

и чл. 38 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението  

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

I. Изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети за 

учениците в самостоятелна форми на обучение да се организират както 

следва:  

                

                             сесия ноември-декември: от 07.XI до 19.XII. 2022г.  

                             сесия март - април: от 01.III до 07.IV. 2023г. 

 

II. Поправителните сесии за учениците в самостоятелна форма да се организират 

както следва: 

      1.За учениците от IX -XI клас: 

сесия юли: от 01.VII.2023 г. до 15.VII.2023 г. 

              сесия август-септември: от 24. VIII.2023 г. до 14.IX.2023 г. 

              

                 2.За учениците от  XII клас: 

сесия май: от 17.V.2023 г. до 19.V.2023 г.  

сесия юли: от 01.VII.2023 г. до 15.VII.2023 г. 

 

             III. Учениците в самостоятелна форма на обучение задължително подават в 

канцеларията на гимназията заявление за явяване на изпит по избраните от тях учебни  

предмети най-малко 20 учебни дни преди началото на всяка изпитна сесия. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на класния ръководител на учениците в 

самостоятелна форма на обучение и на всички учители за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Евгения Рашкова, зам.директор 

по учебната дейност.  

 

 

 

 

инж. РАДОСВЕТА ЖЕКОВА 

Директор на ПГ по транспорт – Русе  

 

 

 
Запознати със заповедта:  

 

№  Име, фамилия Длъжност Подпис 

1. Евгения Рашкова заместник-директор по учебната дейност  

2. Даниел Недялков ст.учител по теоретично обучение  



                                              

 

        


