ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА -ГРАД ПАЗАРДЖИК

ЗАПОВЕД
№ УД-011-11/17.09.2018 г.
На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 т. от ЗПУО, във връзка със Заповед №РД091710/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката,
УТВЪРЖДАВАМ:
ПЛАН
ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ,
относно ДЗИ – 2018 година
№
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

ДЕЙНОСТ
Изготвяне на заповед на основание Заповед
№РД09-1710/29.08.2017 г., относно провеждането на ДЗИ
– 2019 на достъпно за учениците място в учебната сграда
и сайта на училището.
Проучване желанието на учениците от 12 клас, относно
изборът им за втори ДЗИ.
Изготвяне на заповед за провеждане на консултации по
БЕЛ и учебни предмети, избрани за втори ДЗИ – за І-ви
учебен срок.
Провеждане на родителска среща – за разясняване
подготовката, организацията и провеждане на ДЗИ.
Изготвяне на заповед за провеждане на консултации по
БЕЛ и учебни предмети, избрани за втори ДЗИ – за ІІ-ри
учебен срок. Изготвяне на заповед за определяне на
състава на училищната зрелостна комисия.
Час на класа с директора в ХІІ-те класове, относно
организиране и провеждане на ДЗИ.
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ.

Организация и провеждане на пробни изпити по БЕЛ,
Математика, История и цивилизация, География и
икономика, Биология и ЗО, чужд език – с формата на ДЗИ.
Обявяване на списъците с разпределение на
зрелостниците по училища, сгради и зали на достъпно
място в учебната сграда и сайта на училището.
Обявяване на резултати от ДЗИ.
Връчване на дипломите за завършено средно
образование

Отговорник

Срок

Директор

17.09.2018 г.

Класни р-ли

28.09.2018 г.

Директор

28.09.2018 г.

Директор
Класни р-ли

25.10.2018 г.

Директор
Класни р-ли

08.02.2019 г.
/до 07.06.2019 г./

Директор
Класни р-ли

11.02.-15.02.2019г.

Класни р-ли,
Директор

05.03.2019 г.–
19.03.2019 г.
/01.07.2019 г.–
12.07.2019 г./

Директор,
Учители,
Класни р-ли
Директор,
Зрелостна
комисия
Директор,
Зрелостна
комисия
Директор,
Зрелостна
комисия

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учители и ученици.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ЗДУПД.
ДИРЕКТОР:
/инж.П. Иванова/

до 28.03.2019 г.
до 17.05.2019 г.
/до 23.08.2019 г./
до 13.06.2019 г.
/до 10.09.2019 г./
до 21.06.2019 г.
/до 14.09.2019 г./

Запознат
инж. Стоянка Харалампиева-ЗДУПД

Подпис

