ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ” - БЛАГОЕВГРАД

2700 Благоевград, ж.к. “Ален мак”, тел. 885288, 885289, www.pgiblg.com

ЗАПОВЕД № РД08-1168/13.06.2018 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за
професионалното образование и обучение и чл. 46, ал. 8 и чл. 48, ал. 6 от Наредба
№ 3 от 2003 година за системата за оценяване във връзка с провеждането на
държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация в ПГИ
„Иван Илиев”
I. Н А Р Е Ж Д А М
1. Всички писмени работи от държавните изпити по теория на професията за
придобиване на степен на професионална квалификация и всички
практически задания от държавните изпити по практика на професията за
придобиване на степен на професионална квалификация, проведени през м.
юни 2018 г. да бъдат предоставени в рамките на три дни – 14, 15 и 18 юни
2018 г. на зрелостниците, желаещи да се запознаят с рецензията на
писмената си работа и с резултатите от оценяването на практическото си
задание.
2. Писмените работи и практическите задания могат да се разглеждат от
зрелостниците само в стаята на заместник-директорите в присъствието на
член на комисията за придобиване на СПК, без да се копират или изнасят
под какъвто и да е предлог от сградата на ПГИ.
3. Класните ръководители на дванадесетите класове да информират
учениците за посочената възможност.
4. Информацията да бъде обявена на таблото за съобщения за зрелостниците
и в интернет страницата на ПГИ.
5. До момента за достъп на учениците до писмените работи и практическите
задания те да се съхраняват в кабинета на заместник-директорите, а след
това да се предадат в училищния архив за срок от 2 години.
Протоколите за дежурство при провеждане на писмен изпит се съхраняват в
училищния архив за срок от 5 години, а протоколите за резултати от
провеждането на държавните изпити по теория и практика на професията и
специалността за придобиване на степен на професионална квалификация да се
съхраняват в училищния архив за срок от 50 години.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М
График за дежурство на членовете на комисията за придобиване на СПК за
предоставяне на информация на зрелостниците, желаещи да се запознаят с
оценките и грешките в писмените работи и практическите задания от
държавните изпити за придобиване на СПК по теория и практика на
професията, сесия юни 2017/2018 учебна година.
14.06.2018 г. /четвъртък/
от 08.00 ч. до 12.00 ч. – Гергана Гошева – старши учител по счетоводни
дисциплини
от 12.00 ч. до 16.00 ч. – Георги Манов - старши учител по икономически
дисциплини
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15.06.2018 г. /петък/
от 08.00 ч. до 10.10 ч. и от 10.50 ч. до 12.00 ч. – Гергана Узунова – старши
учител по икономически дисциплини
от 10.10 ч. до 10.50 ч. – Даниела Карабельова – старши учител по
икономически дисциплини
от 12.00 ч. до 16.00 ч. – Цветелина Узунова – учител по счетоводни
дисциплини
18.06.2018 г. /понеделник/
от 08.00 ч. до 12.00 ч. – Емилия Шаренска – старши учител по икономически
дисциплини дисциплини
от 12.00 ч. до 16.00 ч. – Карамфила Стойкова – старши учител по
икономически дисциплини
Горната заповед да се доведе до знанието на учениците чрез класните
ръководители на XII клас, посочените по-горе учители и администраторите на
сайта на училището за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Нина Стоицова –
заместник- директор по УД в ПГИ.

Запознати:

ДИРЕКТОР:

Н. Стоицова ..............................
Г. Деренцева ...........................
Ант. Бакалова …………………
Здр. Хаджииванова – Николова ………………
Л. Ласкова …………………….
Г. Гошева ……………………..
Г. Манов ………………………
М. Методиева ………………..
К. Стойкова ………………….
Ем. Шаренска ………………..
Д. Карабельова ………………
Г. Узунова ……………………
Цв. Узунова …………………..
Ан. Бачева …………………….
Ек. Бонева – Дамянова …………………

/Ася Бояджиева - Пенкова/

