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ЗАПОВЕД
№ РД-06-1965/16.05.2022 г.
На основание чл. 259 ал. 1, чл.258 ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от
22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти във връзка с със заповед РД09-1804/31.08.2022 г. на Министъра на
образованието и науката за графика на учебното време и утвърдените училищни учебни планове
НАРЕЖДАМ:
І. Обявявам:
1. 18 май 2022 г. (сряда) - неучебен ден Държавен зрелостен изпит по БЕЛ
2. 20 май 2022 г. (петък) – неучебен ден Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация
ІІ. Учебните занятия да бъдат подновени съответно на 19.05.2022 г. и на 23.05.2022 г. –
понеделник, по утвърденото седмично разписание за IІ-ри учебен срок на учебната 2021/2022 г.
и дневно разписание на училището.
ІІІ. Училищната сграда работи съгласно създадената организация за провеждане на
задължителния държавен изпит за придобиване на професия – част теория. Достъп до
училищната сграда е разрешен само за длъжностните лица с право на достъп, съгласно моя
заповед.
ІV. Общежития:
Общежитията работят в нормален режим на работа, съгласно създадената организация.
Приемът на документи за провеждане на приемните изпити за учебната 2022-2023 година по
ДПП за V,VІ, VІІ и VІІІ клас и незаети и свободни места по ДПП от минали години на 20.05.2022
г. да се осъществява в Общежитие 1.
V. Хранене: На 18.05.2022 г. и 20.05.2022 г. столът работи. Заявки за храна се приемат до
17.05.2022 г.
С информацията на настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица за
сведение и изпълнение – чрез поставяне на копие на информационните табла на входа на
училищна сграда и чрез публикуване на информационните канали на училището. Гергана
Джарова – ръководител направление ИКТ да публикува информацията на електронната страница
на училището.
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