Средно училище " Васил Левски" град Елин Пелин
гр. Елин Пелин, бул. "Витоша" №3, 8072560236, www.sou-elinpcjjn.com

ЗАПОВЕД
№ 661/19.01.2021г.
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО; Заповед № РД – 01 –
20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Писмо с № 9105-17/15.01.2021 г. на
Министъра на образованието и науката

РАЗРЕШАВАМ:

Присъствено провеждане на:
а) приравнителни изпити при преместване на ученик;
б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако
ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност да
се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма, чието
обучение включва изпити за срочна оценка;
в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на
обучение;
г) индивидуални дейности - индивидуални часове, консултации, индивидуални
писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно
невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
д) областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да
се проведат от разстояние в електронна среда.
Дейностите се провеждат индивидуално и 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).“.
Заповедта да се сведе до знанието на персонала, ученици и родители.
Заповедта

да

се

публикува

на

електронната

/https://sou-elinpelin.com/ и в платформата Teams.

страница

на

училището

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Детелина Николова – главен
учител история и цивилизации.

Директор:
/Мариета Христова/
Запознати:
1. Детелина Николова - …………………….
2. Ангел Благоев - …………………………..
3. Анелия Д. Георгиева - ……………………
4. Анета Димитрова - ……………………….
5. Ангелина Кръстева - ……………………..
6. Александър Манолов - …………………..
7. Боряна Карадимова - …………………….
8. Бойка Атанасова - ……………………….
9. Вержиния Стоицева - ……………………
10. Валентина Богомилова - ………………...
11. Валентина Янкова - ……………………...
12. Венера Младенова - ……………………..
13. Василка Белева - …………………………
14. Гергана Найденова - ……………………..
15. Диана Николова - ………………………..
16. Диана Игнатова - ………………………...
17. Димитър Димитров - ……………………
18. Елка Маркова - ………………………….
19. Жени Щерева - ………………………….
20. Илияна Веселинова - …………………...
21. Илияна Димитрова - ……………………
22. Иван Танев - …………………………….
23. Ива Григорова - …………………………
24. Йоанна Паунова - ……………………….
25. Йоана Борисова - ……………………….
26. Константин Георгиев - …………………

27. Красимира Борисова - ……………….
28. Крум Гугов - ………………………….
29. Калина Трайкова - ……………………
30. Лидия Миткова - ……………………..
31. Любомир Лямов - …………………….
32. Лилиана Савова - …………………….
33. Людмила Славкова - …………………
34. Мариана Маринова - ………………...
35. Мариела Симеонова - ……………….
36. Милена Френкева - ………………….
37. Маргарита Стоименова - ……………
38. Мирослава Усева - …………………..
39. Мариана Рамова - ……………………
40. Мая Евгениева - ……………………..
41. Маргарита Божкова - ……………….
42. Мария Данкина - ……………………
43. Надка Дойчинова - …………………
44. Петрана Влайкова - ………………...
45. Рени Николова - ……………………
46. Радка Арнаудова - …………………
47. Радка Димитрова - …………………
48. Росица Димитрова - ……………….
49. Светослава Светославова - ……….
50. Соня Георгиева - ………………….
51. Снежана Кръстева - ………………
52. Светлана Милтенова - ……………
53. Стела Христова - …………………
54. Спаска Ленкова - …………………
55. Снежана Диловска - ……………...
56. Станислав Партъчев - ……………
57. Таня Цанева - …………………….
58. Теодора Савова - ………………..
59. Теодора Маринова - ……………..
60. Тинка Иванова - …………………

61. Тошка Янкова - ………………
62. Теодора Серафимова - …………
63. Цветанка Стоянова - …………..
64. Юлия Димитрова - ………….
65. Явор Гаврилов - ………………
66. Ясен Георгиев - ………………
67. Валя Недялкова - …………….
68. Магдалена Велкова - …………
69. Пламен Цветков - …………….

