
ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

гр. КАЗАНЛЪК 

 

ЗАПОВЕД № 177/25 ноември 2019 г. 

 

На основание чл.257, ал.1 и ал.2, и чл.259, ал.1 от ЗПУО, 

раздел III, чл. 22, т.2 и чл.24 от Правилника за дейността на училището и във връзка с подадени 

заявления на лица, желаещи да се обучават в самостоятелна форма на обучение 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

I. Сесии за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение на учебната 2019/2020 

година: 

- Първа редовна сесия – месец февруари 2020 г. 

- Първа поправителна сесия: 

 месец май 2020 г. за учениците от XII клас 

 месец юли 2020 г. за учениците от VIII до XI клас 

- Втора поправителна сесия: 

 месец август 2020  г. за учениците от XII клас 

 месец септември 2020  г. за учениците от VIII до XI клас 

 

Сесиите се провеждат по ред, определен със заповед на директора на училището. 

 

II. На първа редовна сесия да се явят лица, подали заявления за записване в самостоятелна форма 

на обучение в регламентирания срок с входящ № на заявлението както следва: 

1. 945-1/01.07.2019 г. 

2. 1070/03.09.2019 г. 

3. 1077/05.09.2019 г. 

4. 1078/05.09.2019 г. 

5. 1079/04.09.2019 г. 

6. 1080/09.09.2019 г. 

7. 1081/09.09.2019 г. 

8. 1088/11.09.2019 г. 

9. 1096/13.09.2019 г 

10. 1100/13.09.2019 г. 

11. 049-1/07.10.2019 г 

12. 066/01.10.2019 г. 

13. 111/23.10.2019 г. 

14. 129/24.10.2019 г.1 

15. 246/31.10.2019 г. 

 



III. График за консултации във връзка с организиране и провеждане на изпити – самостоятелна 

форма на обучение, първа редовна сесия. 

 

№ по 

ред 
Предмет Учител Ден Час 

1. 
Български език 

и литература 

Валентина Койчева – 11 клас 

Златка Манева– 12 клас 

Светла Димова – 10 клас 

Мариела Аргирова – 9 клас 

четвъртък 

четвъртък 

сряда 

понеделник  

14.30-15.15 ч. 

14.50-15.05 ч. 

13.45-14.30 ч. 

14.30-15.15 ч.. 

2. Чужд език 

Христина Иванова –руски език 

Златина Бонева –  англииски език – 9 клас 

Пенка Испирева –  испански език 

Христина Чернаева –  англииски език – 11 клас 

Цветана Караславова – англииски език – 12 клас 

Наталия Лесникова-Бяндова – англииски език – 

10 клас 

понеделник 

понеделник 

сряда 

сряда 

петък 

 

сряда 

14.30-15.15 ч. 

14.30-15.15 ч 

13.45-14.30 ч. 

13.45-14.30 ч. 

13.45-14.30 ч. 

 

13.45-14.30 ч. 

3 Математика 
Богданка Желязкова – 9 и 10 клас 

Севдалина Атанасова – 11 и 12 клас 

понеделник 

петък 

14.30-15.30 ч. 

13.45-14.45 ч. 

4. 

Информатика, 

Информационн

и технологии  

Севдалина Атанасова – 11 и 12 клас 

Цветелина Ненкова – 9 и 10 клас 

сряда 

петък 

13.45-14.45 ч. 

13.45-14.45 ч. 

5. 
История и 

цивилизации 

Йордан Йорданов – 12 клас 

Ваня Георгиева – 9 клас 

Николай Марков – 10 и 11 клас 

сряда 

вторник 

понеделник 

13.40-14.25 ч. 

15.15-16.00 ч. 

14.35-15.20 ч. 

6. 
География и 

икономика 

Светлин Гочев – 9 и 11 клас 

Иван Димов – 10 и 12 клас 

петък 

понеделник 

13.45-14.30 ч. 

14.30-15.15 ч.. 

7. 
Философски 

цикъл 
Полина Иванова – 9, 10, 11 и 12 клас петък 13.45-14.30 ч.. 

8. 

Биология и 

здравно 

образование 

Мая Сталева – 9, 10 и 11 клас сряда 13.35-14.35 ч. 

9 
Физика и 

астрономия 
Цветелина Костова – 9, 10, 11 и 12 клас четвъртък 14.35-15.20 ч. 

10. 

Химия и 

опазване на 

околната среда 

Мая Сталева – 9, 10 и 11 клас сряда 14.35-14.35 ч. 

11. Свят и личност Николай Марков – 12 клас сряда 13.45-14.45 ч. 

 

 



Настоящата заповед да се сведе от Елена Соломерова – ЗАС до знанието на учители за сведение и 

изпълнение.  

 

Копие от заповедта да бъде поставена на интернет страницата на училището от Севдалина 

Шишкова и на информационното табло, за сведение на учениците в самостоятелна форма на обучение.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Жанета Дончева Донева - ЗДУД. 

 

 

Директор: ……………… 

/Р. Петрова/ 


