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ЗАПОВЕД
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На основание чл. 258 ал.1„ чл.259 ал.1 от ЗПУО и във връзка със заповед
Ме РД09-1710/29.О8.2018г.на Министъра на образованието и науката,

ОПРЕДЕЛЯМ:

График за дейностите по приключване на учебната 2018/2О19година,подготовка и

провеждане на ДЗИ и изготвяне на дипломи за средно образование, както следва:

1. Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия - до08.02.19г.;

2. Подаване на заявления за допускане до ДЗЙ- 0Ѕ-18.03.2019г. - до 14:00часа -

бланка по образец. по ютасове с кл. ръководител:

3. Получаване на служебна бележка от учениците за подадено заявление за
допускане до ДЗИ - 20.03.2019г. - подписване на два екземпляра, един заученика, един за архив, по класове .

Провеждане на пробни зрелостни изпити: БЕЛ - по график.,
2 ДЗИ -

02.04.2019г.;

4. Пролетна ваканция за 12 клас - 05.04. ~ 07.04.19г.;
5.Подаване на заявление за явяване на изпит за промяна на оценката от
22.04.2019г. до 25.04.2019г. - в канцелария;

бЈ/Ізнрьнцане на 12 клас » 14.05.19г.;

7.Край на учебната година за 12 клас - 15.05.2019г.;
8.Педагогически съвет за 12 клас ~ 15.05.2019г. ~ 12:30ч.;

9.График на изпитите за промяна на оценката 16.05.2019г. и 17.05.2019г.;

10.3аседание на зрелостната комисия за допускане на зрелостниците до ДЗИ -17.05.2019г.- 12:00часа;



11.Получаване на служебна бележка за допускане :ю ДЗИ - 17.05.2019г. от 14:00ч. до17:00 ч. по класове с клр-л, подписване в два екземпляра ~ един за ученика, един за
архив;

12.Попълване на лични картони по указание /Приложение 1./ - от 15.05.19г. до
31.05.19г.;

13.График на държавните зрелостни: изпити:
а) І ДЗИ - 21.05.2019г.;б) ІІ ДЗИ - 23.05.2019г.;в) ІІІ ДЗИ (по желание) - 28.05.2019г. - 31.05.2019г.;

14.Провсркана личните картони от ЗДУД -ЕвСтоянова по график:
Клас Дата Час Клас Дата Час
120 03. 00. 192. 10:00- 11:30 .І2в 0300192.

531525
“

„ 13.-00 -120 03.06.1922 11.-00-13.-30 122 0406192. 14,00
с 15.00-120 04. 06192. 1 б., 00

20.Проверка на личните картони от Директор ЧСташиенкаДимитрова по график:
Клас Дата Час Клас Дата Час
120 04. 06.19:. 512% “

с 122 05.06.1572. 5 “
1217 04. 06. 1 9.: " 120 05061 92. 52:23 а

121; 04. 06. 192. 55:22

'
21.Съвместно изготвяне на проект на дипломи за средно образование от класните
ръководители И заместник-ДиректорУД - Евелина Стоянова поЈрафик:
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ЙКлас Дата Час Клас Дата Час
15:00- ]5:30~12а 04116192.
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13:00 12д 0606192. 11:00
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1 1530 7
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22.Попълване на регистрационната книга за издадени дипломи за среднообразование;



23.Получаване на протоколите с оценките от ДЗИ до 14.06.19г., от Директора и
зрелостната комисия;

24.Определяне със заповед на директора тридневен срок. в който зрелостниците се
запознават лично със своите оценени изпитни работи;

25.Зрелостната комисия организира изготвяне на дипломите за средно
образование - 17-20.06.19г.;
26.Подписване на дипломи от ученици ( ако се изисква) и зрелостна комисия -19.06.19г.;

27.Сканиране на дипломи и изпращане в МОН ~ 30.0б.19г.;

28.Тържество за връчване на дипломите за средно образование
на Випуск 2019 - 21.06.2019г.;
29.Предаване за архив наличните картони на учениците от класните
ръководители - до 30.06.2019г.
Контрола но изпълнението На заповедта възлагам на Евелина Стоянова. вам-директор
УД.
Заповедта дауведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение срещу подпис.
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