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З А П О В Е Д
№ 628/31.05.2021 г.

На основание чл. 258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и

училищното образование и във връзка със Заповед РД 09-2118/28.08.2020 г. на

министъра на образованието и науката, изменена със заповед РД 09-3472/27.11.2020 г.

на министъра на образованието и науката, Писмо, изх. № РУО1-13907/29.04.2021 г. на

началника на РУО, София-град, депозирани в деловодството предложения на класни

ръководители и учители по учебните предмети и решение на педагогическия съвет,

проведен на 14.05.2021 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Краят на втория учебен срок за учениците от I до III клас е 23.06.2021 г., което

осигурява три допълнителни седмици, които ще бъдат използвани за

компенсиране на учебното съдържание по учебните предмети, дейности по обща

подкрепа и занимания по интереси.

● Срок за оформяне на годишните оценки на учениците - 10.06.2021 г.

● Неявяването на ученик в организираните целодневни занимания след

оформянето на годишните оценки се разрешава по писмено подадено

мотивирано уведомление от родителя до класния ръководител.

● За периода 10.06.2021 - 23.06.2021 г. в училищната документация не се

отразяват отсъствия.

2. Краят на втория учебен срок за учениците от IV до VI клас е 30.06.2021 г., което

осигурява две допълнителни седмици, които ще бъдат използвани за

компенсиране на учебното съдържание по учебните предмети и дейности по

обща подкрепа.

● Организираните учебни занимания се провеждат съгласно утвърденото

седмично разписание на паралелката за втори учебен срок и дневния

режим на часовете.

● Срок за оформяне на годишните оценки на учениците - 17.06.2021 г.
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● Неявяването на ученик в заниманията след оформянето на годишните

оценки се разрешава по писмено подадено мотивирано уведомление от

родителя до класния ръководител.

● В училищната документация не се отразяват отсъствия.

3. Краят на  втория учебен срок за учениците от VII клас до ХI клас е 30.06.2021 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение

чрез облачната платформа на 44. СУ, като същата се счита за надлежно връчен.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Истилияна Стойнова.

Татяна Михайлова,

/Директор на 44 СУ „Неофит Бозвели”/

Изготвил,

/Истилияна Стойнова – ЗДУД/
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