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З А П О В Е Д 

№ 1750 

Дупница, 10.06.2022 г. 

 

На основание чл. 259 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед 

№ РД  09-1804/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката и Годишен план за учебната 

2021/2022 г. на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

 

о п р е д е л я м 

 

1. 14 юни 2022 г. (вторник) – неучебен ден за учениците от 4, 5, 6, 8, 9 и 11 клас – Национално 

външно оценяване по Български език и литература за учениците от 7 и 10 клас 

2. 15 юни 2022 г. (сряда) - присъствен неучебен ден – за всички ученици от 4 до 11 клас; за 

учениците от 4, 5 и 6  клас – последен ден в училище преди лятната ваканция 

3. 16 юни 2022 г. (четвъртък) – неучебен ден за учениците от  8, 9 и 11 клас – Национално 

външно оценяване по математика за учениците от 7 и 10 клас 

 

На 15 юни 2022 г. (сряда) учениците изпълняват дейности под ръководството на класните 

ръководители във времето от 9,00 до 12,30 ч. 

Автобусите от населените места, където няма училище, ще тръгнат в на 15 юни 2022 г. в 8,30 ч. 

сутринта и тръгват в обратната посока в 12,30 ч. от определените места. 

На 14 и 16 юни 2022 г. учениците от 7 клас се явяват в училище не по-късно от 9,15 ч. с 

документ за самоличност и служебната бележка. 

На 14 и 16 юни 22022 г. учениците от 10 клас се явяват в училище не по-късно от 8,15 ч. с 

документ за самоличност и служебната бележка. 

По време на неучебните дни учениците да спазват правилата за безопасно движение по 

пътищата. 

 Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички ученици, учители и служители на 

СЕУ «Св. Паисий Хилендарски», град Дупница. 

 

 

 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 
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