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ЗАПОВЕД
№ 1018
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:
Комисия 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. вписва окончателната оценка от изпита с качествен и количествен показател, а за
учениците със специални образователни потребности (СОП) и за лицата с увреждания,
навършили 16 години, които не са постигнали единиците резултати от ученето (ЕРУ) и
резултатите от ученето (РУ), посочени в държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по съответната професия - окончателната оценка с качествен
показател.
2. Оценките от двата протокола /от резултатите по теория и резултатите по практика
на конкретен ученик/ с номенклатурен номер 3-80 се прехвърлят в обобщения протокол за
оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.
Протоколът е с номенклатурен номер 3-81В и се попълва от комисията за придобиване на
професионална квалификация и отразява окончателните оценки на курсистите от
проведените държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.
Протоколът се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от
сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.
Класьора с протоколите до завършване на учебната година/обучението се съхранява в
стаята на ЗДУД, след което класьорът се съхранява в архива на институцията със срок
постоянен.
Всеки квестор, учител-консултант/преподавателконсултант или член на комисия по ал. 1
удостоверява обстоятелството с декларация по образец, утвърден от министъра на
образованието и науката
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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 ……………………

