Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552
e-mail: info@pgss-popovo.com , www.pgss-popovo.com

ЗАПОВЕД
№ 1013
гр. Попово, 05.05.2021 година
На основание чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.
31, ал. 1, т. 2 и т.19 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и във връзка с чл. 43a, ал.2 и чл.
44 от Наредба № 3 /15.04.2003 год. за системата на оценяване и във връзка със Заповед №
РД09-2133/ 28.08.2020 г. на Министърa на образованието и науката за определяне на датите и
провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на
степен на професионална квалификация за учебната 2020/2021 година и Заповед №
1461/08.09.2020г. на Директора на ПГСС „Н.Пушкаров”

НАЗНАЧАВАМ:
I.

Комисия за допускане до държавен изпит по теория и практика на професията за
придобиване на професионална квалификация.
Председател: Недялка Цонева – заместник-директор, учебна дейност
Членове:
Калинка Кюранова – ст. уч по информатика и информационни технологии
Мариана Цанева - ст. учител по теория, ПН „Растениевъдство и животновъдство“
Мая Илиева - ст. учител по теория, ПН „Администрация и управление“
Илия Митев – ст. учител по физическо възпитание и спорт
Йордан Димитров - ст. учител по физическо възпитание и спорт
Задължения на комисията:
1. разглежда постъпилите заявления от завършилите последен гимназиален етап и взема решение
за допускане или недопускане до държавни изпити за съответните дати;
2. Изготвя Протокол с номенклатурен номер 3-79 с допуснатите/недопуснатите до държавни
квалификационни изпити ученици и го оповестява на общодостъпно място в ПГСС „Н.
Пушкаров“ и в електронната платформа в Тиймс.
3. Протоколът се попълва от председателя на комисията и се предава на директора в срок до
14.05.2021г.
4. Протоколът се ползва по образец в електронен вид;
5. Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията за допускане и директорът
подписват края на всяка страница, полага се кръглият син печат.
6. Празните редове се зачертават с буквата „Z“
7. Протоколът е съхранява в срок от една година в стаята на ЗДУД и след това се предава в архив
със срок на съхранение 50 години.
8. Недялка Цонева да организира осъществяването на видеозапис в помещенията за размножаване
на изпитните материали от началото до края на размножаването, както и във всички изпитни
зали от началото до края на изпита; видеозаписите се съхраняват до 3 месеца след
провеждането на изпита.
9. След изпита по теория от 7.06. до 9.06.2021г. зрелостниците, могат да се запознаят с
рецензията на изпитната им работа от държавен изпит по теория за придобиване степен на
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професионална квалификация. Процедурата да се извършви в кабинета на заместникдиректорите на училището от 12,00 до 14,00 часа.
Зрелостниците имат право да се запознаят с изпитните работи само лично след представяне
на документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление) в
присъствието на председателя от комисиите за оценяване на изпитните работи.
Забранява се изнасянето, ксерокопирането или снимането на изпитните работи по какъвто и
да е повод.
При констатиране на техническо несъответствие между протокола с резултати от писмения
изпит и изпитната работа, представител на зрелостната комисия незабавно да уведоми
директора на училището.
Класните ръководители по електронен път да информират зрелостниците за създадената
възможност да се запознаят със своите оценени изпитни работи.
Калинка Кюранова да публикува в сайта на гимназията всяка информация свързана с
провеждането и организирането на ДИ за ППК.
Всеки квестор, учител-консултант/преподавател консултант или член на комисия
удостоверява обстоятелството с декларация по образец, утвърден от министъра на
образованието и науката
Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисиите за сведение и
изпълнение.

инж. агр. ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА
Директор на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово
Запознати със заповедта :
Недялка Цонева ……………………..
Калинка Кюранова……………………
Мариана Цанева……………………
Мая Илиева……………………
Илия Митев……………………
Йордан Димитров ……………………

