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ЗАПОВЕД № 883-306 / 10.01.2020 г.              

На основание чл.259 /1/ от ЗПУО и във връзка с приключване на 
учебната 2019/2020 година

 УТВЪРЖДАВАМ:

Указание за приключване на І учебен срок на учебната 2019/2020 г.
Заповедта да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.
Контрол  по изпълнение на заповедта осъществявам лично.

Директор: ……………..
/ Г. Балъкчиев/



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КИРИЛ ХРИСТОВ” СТАРА ЗАГОРА
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Канцелария

УКАЗАНИЯ
за приключване на I учебен срок на учебната 2019/2020 година

1. Краен срок за изпитване – 30.01.2020 г. отговорник: учители по предмети
2. Краен  срок  за  оформяне  на  срочни  оценки  и  отсъствията  на  учениците  –  31.01.2020  г.

отговорник: учители по предмети
 Срочна оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на ученика

върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучаван през учебния срок
за  придобиване  на  общообразователна  и  разширена  подготовка  и  при  вземане  на
предвид на текущите оценки;

 По учебни предмети изучавани в І-ІІІ клас не се формира срочна оценка;
 Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на

ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествени оценки;
 Не  се  оформя  срочна  оценка  по  уч.предмет  ФВС,  за  ученици  освободени  по

здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването
му  не  позволява  осъществяването  на  минималния  задължителен  брой  текущи
изпитвания. В този случай срещу уч.предмет в училищната документация се записва в
„освободен” 

 Срочна оценка не се оформя по учебни предмети допълнителна подготовка. 
3. Краен  срок  за  нанасяне  на  оценки в  ученическите  книжки –  до 03.02.2020 г.  отговорник:

класни ръководители
4. Раздаване  на  ученическите  книжки  на  учениците  –  04.02.2020  г.  отговорник:  класни

ръководители
5. Междусрочна ваканция – 05.02.2020 г. 
6. Начало на втори учебен срок – 06.02.2020 г.
7. Изготвяне  на  информация  за  приключване  на  първи  учебен  срок  /доклади  по  образец/  -

06.02.2020 г. отговорник: класни ръководители
8. Обобщаване на информацията от докладите за прогимназиален етап – 10.02.2020 г.   

 за V клас – Йовка Янчева– 10.02.2020 г.   
 за VІ клас – Екатерина Йовчева– 10.02.2020 г.   
 за VІІ клас –  Веска Черкелова 10.02.2020 г.   

9. за училището – Веска Черкелова – 10.02.2020 г.   
10. Срочен педагогически съвет за приключване на работата за първи учебен срок на учебната

2019/2020 г. – 11.02.2019 г., 17.30 часа.
Дневен ред:

 Отчет за изпълнение на взети решения от предишни съвети. Докладва: Директорът
 Отчитане и обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците през I срок на

учебната  2019/2020 година  и постигнати резултати в  работата  на училището  за  посочения
период /заседание на ПС - обсъждане работата за първи учебен срок/ Докладва: Директорът,
ЗДУД, главни учители

 Предложения за мерки за преодоляване на пропуските им. Докладва: ЗДУД и гл. учители
 Запознаване с графика за класни и контролни работи за II учебен срок. Докладва: ЗДУД
 Обсъждане на дисциплината на учениците. Докладват: кл. ръководители
 Отчет  за  дейностите  по  предоставяне  на  допълнителна  подкрепа  на  учениците  със  СОП.

Докладват: Недка Атанасова, Г. Павлов
 Информация  за  подготовка  за   организиране  и  провеждане  на  Патронен   празник  на

училището -22 март 2020 Докладва:  ЗДАСД
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