ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ” - БЛАГОЕВГРАД
2704 Благоевград, ж.к. “Ален мак”, ул. „Борис Ангелушев“тел. 885288, 885289, www.pgiblg.com

ЗАПОВЕД № РД08- 1167/13.06.2018 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,
чл. 22, т. 9 от Наредба № 3 за организацията и провеждането на ДЗИ
I.

НАРЕЖДАМ

1. Всички оценени изпитни работи от І-ви и ІІ-ри ДЗИ могат да бъдат проверени в
рамките на три дни – 14, 15 и 18 юни 2018 г. на зрелостниците, желаещи да се запознаят с
оценките и грешките на сайт https://maturi3.mon.bg/Login?ReturnUrl=%2f.
2. Оценените изпитни работи могат да се разглеждат от зрелостниците само срещу
документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна
комисия в стаята на заместник-директорите.
3. Класните ръководители на зрелостниците да ги информират за посочената
възможност.
4. Информацията да бъде обявена на таблото за съобщения за зрелостниците и в интернет
страницата на ПГИ.
Документацията, свързана с организирането и провеждането на държавните зрелостни
изпити, се съхранява в 5-годишен срок, а окончателните протоколи с изпитните резултати се
съхраняват със срок 50 години.
II.

УТВЪРЖДАВАМ

График за дежурство на училищната зрелостна комисия за запознаване на
зрелостниците с оценените им изпитни работи по първи и втори ДЗИ, както следва:
14.06.2018 г. /четвъртък/
от 08.00 ч. до 11.00 ч. – Георги Манов – старши учител теоретично обучение по икономически
дисциплини
от 11.00 ч. до 13.30 ч. – Антония Бакалова - старши учител по история и цивилизация
от 13.30 ч. – 16.30 ч. – Милена Методиева - старши учител по предмети от философски цикъл
15.06.2018 г. /петък/
от 08.00 ч. до 11.00 ч. – Любима Ласкова – старши учител по физическо възпитание и спорт
от 11.00 ч. до 13.30 ч. – Здравка Хаджииванова-Николова – старши учител по математика
от 13.30 ч. до 16.30 ч. – Милена Методиева - старши учител по предмети от философски цикъл
18.06.2018 г. /понеделник/
от 08.00 ч. до 11.00 ч. – Милена Методиева – старши учител по предмети от философски
цикъл
от 11.00 ч. до 13.30 ч. – Гергана Гошева – старши учител практическо обучение по счетоводно
дисциплини
от 13.30 ч. до 16.30 ч. – Георги Манов – старши учител теоретично обучение по икономически
дисциплини
Горната заповед да се доведе до знанието на членовете на училищната зрелостна
комисия, класните ръководители на дванадесетите класове и администраторите на сайта на
училището за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Екатерина Бонева-Дамянова –
зам. директор по УД в ПГИ.
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