
 
 
 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ  АПРИЛОВ” 

град Долна Митрополия, общ.Долна  Митрополия, обл.Плевен, ул.”Трети март” № 29 а 

тел./факс: 06552/20-79 , тел. 06552/23-42 , e-mail: vasil_aprilov@abv.bg, web: sou-dm.info 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-18-178 / 18.01.2021 г. 

гр. Долна Митрополия, област Плевен 

 

На основание: Чл.259, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование; 

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 

25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на министъра на 

здравеопазването; писмо на г-жа Таня Михайлова, заместник – министър на образованието и 

науката, заведено в РУО – Плевен с вх. № РД-15-24/ 15.01.2021 година; писмо на РУО – 

Плевен с изх. № РД-15-24/ 15.01.2021 година относно провеждане на практически дейности в 

професионални гимназии и СУ с професионални паралелки 

НАРЕЖДАМ: 

 

От 19.01.2021 година да се провеждат присъствено: 

 

1. Приравнителни изпити при преместване на ученик;  

2.  Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет, ако ученик е допуснал повече 

от 25 % отсъствия по предмета и няма възможност да се оформи срочна оценка; 

3. Изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на обучение;  

4. Индивидуални дейности – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или 

практически изпитвания за оформане на текуща оценка в случаите, когато е обективно 

невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;  

5.  Индивидуални практически часове по учебна и производствена практика на индивидуално 

работно място на територията на училището; 

6. Общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от 

разстояние в електронна среда.  

7.  Дейностите по т. 1 – т.6. да се провеждат при спазване на следните противоепидемични 

мерки от всички участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на 

физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие лица с прояви на остри 

респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на 

обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). 

8. В срок до 18.01.2021 година, г-н Ангелов, заместник – директорът по ПО да изготви график 

за провеждането на индивидуалните практически часове извън седмичното разписание на 

задължителните учебни часове. 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на училището от г-жа 

Илиана Василева Маринова, ръководител направление ИКТ. Класните ръководители да 

информират учениците за графика на провеждане на практическите часове 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществява от директора.  
 
 
ЦВЕТАНКА МИТЕВА 
 
ДИРЕКТОР 
 
Запознати със заповедта: 
 
Даниел Ангелов 
Илиана Маринова 
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