
                                              СРЕДНО    УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ”  -  РУСЕ 

 

                       Г Р А Ф И К 

                        ЗА  ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ, ВТОРА РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, 

                                    ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБНА  2018/2019 ГОДИНА 

 

 

  

І. Комисии и дати за провеждане на  втора редовна поправителна сесия за 

ученици от VІІІ до ХІ клас, учебна 2018/2019 год., дневна форма на обучение, както 

следва: 

 

 

1. ФИЛОСОФИЯ – ООП-ЗУЧ – писмен изпит 

1. Николай Станимиров Стефанов – ІХ-б клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 

 Дата на изпита – 10.09.2019 г. /вторник/  

 Начало на изпита – 09.00 ч. 

 Място – стая №16. 

 Времетраене на изпита – три астрономически часа. 

 Училищна комисия за проверка и оценка на изпитната работа: 

Председател: Десислава Красимирова Кръстева – учител  „Философски цикъл“ 

                     Член: Андриана Кънчева Бакалова – учител по психология и логика 

 

2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ООП-ЗУЧ  /писмен изпит/ 

1. Николай Станимиров Стефанов – ІХ-б клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 

 Дата на изпита – 12.09.2019 г. /четвъртък/  

 Начало на изпита – 09.00 ч. 

 Място – стая №16. 

 Времетраене на изпита – три астрономически часа. 

 Училищна комисия за проверка и оценка на изпитната работа: 

Председател: Виолета Тодорова Цветкова – ст.учител по български език и 

литература  

             Член: д-р Иво Маринов Братанов – ст. учител по български език и 

литература 

 

3. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗП – писмен изпит 

1. Емир Мехриев Мюслюмов – ХІ-б клас, природоматематически профил 

 

 Дата на изпита – 12.09.2019 г. /четвъртък/  

 Начало на изпита – 09.00 ч. 

 Място – стая №16. 

 Времетраене на изпита – три астрономически часа. 

 Училищна комисия за проверка и оценка на изпитната работа: 

Председател: Светлозар Ангелов Стоянов – ст. учител по физика и астрономия   

                     Член: Стилиана Димитрова Димитрова – ст. учител по физика и 

астрономия 
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО ОЦЕНЯВАНЕТО ДО ТРИ ДНИ СЛЕД 

ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЛИЧНО УВЕДОМЯВА СЪОТВЕТНИЯ УЧЕНИК ЗА 

РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗПИТА. 

 Учениците са длъжни: 

 да получат конспект от съответния преподавател срещу подпис; 

 да подадат молба до директора на училището за допускане до поправителен 

изпит. 


