Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ - Разград
ГРАФИК
на дейностите по приключването на 2019/2020 учебна година
дневна форма на обучение,
утвърден със Заповед на Директора № 220/03.01.2020 г.
№

Дейности

Сесия януари
Срок

Сесия
май – юни
Срок

Сесия август –
септември
Срок

Отговорници

-

До 07.02.2020 г.

До 08.06.2020 г.

Директор

За випуск 2020 година
1.

Определяне състава на училищната
зрелостна комисия

2.

Назначаване на училищни зрелостни
комисии за организиране на
квалификационните изпити
Въвеждане и изпращане на
предложения за оценители, за квестори
и за консултанти и техните декларации
и на информация за сградите, залите и
броя места в залите
Изпращане на декларациите на
техническите лица

До 16.01.2020 г.

До 07.04.2020 г.

До 02.09.2020 г.

Директор
ЗДУПД

-

До 14.02.2020 г.

До 19.06.2020 г.

ЗДУД

-

До 06.03.2020 г.

До 29.06.2020 г.

Директор
ЗДУД

Подаване на заявления за допускане до
ДЗИ и регистриране на заявленията в
софтуерния продукт
Провеждане на предварителни матури и
разяснителна кампания за ДЗИ
Преустановяване на изпитванията на
дванадесетокласниците
Провеждане на заседание на
Педагогически съвет за определяне
учебното положение на завършващите
12. клас
Подаване на заявления за допускане до
изпити за промяна на окончателна
оценка и до поправителни изпити
Провеждане на изпити за промяна на
окончателна оценка
Провеждане на изпити за оформяне на
срочен/годишен успех
Провеждане на поправителни изпити
Подаване на заявление за допускане до
квалификационни изпити
Заседание на комисията по допускане
на учениците до ДЗИ и ДКИ.
Обявяване на списъци с разпределение
на зрелостниците по училища и зали
Издаване на служебна бележка за
допускане до ДЗИ
ДЗИ по български език и литература
Втори ДЗИ
За останалите ДЗИ

-

04.-17.03.2020 г.

01.-14.07.2020 г.

ЗДУД

-

04.-12.03.2020 г.

-

-

12.05.2020 г.

-

-

12.05.2020 г.

-

Директор
Кл. р-ли

-

До 12.05.2020 г.

-

ЗДУД
ЗАС

-

13.-15.05.2020 г.

-

-

13.-30.05.2020 г.

-

До 20.12.2019 г.

13.-30.05.2020 г.
До 17.03.2020 г.

01.-14.07.2020 г.
До 01.09.2020 г.

-

До 18.05.2020 г.

20.08.2020 г.

-

18.05.2020 г.

24.08.2020 г.

-

18.05.2020 г.

24.08.2020 г.

-

20.05.2020 г.
22. 05. 2020 г.
26. -29.05.2020 г.

27.08.2020 г.
28.08. 2020 г.
31.08.2020 г. 03.09.2020 г.
До 10.09.2020 г.
10.09.2020 г.

ЗДУД
Учители
ЗДУД
Учители
ЗДУД, Учители
ЗДУПД
ЗАС
ЗДУД, ЗДУПД,
Кл. р-ли
ЗДУД
ЗАС
ЗДУД
ЗАС
Комисии
Комисии
Комисии

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Обявяване на резултатите от ДЗИ
Квалификационни изпит по теория на
специалността
Квалификационни изпит по практика на
специалността
Оформяне на личната и паралелкова
документация

22.01.2020 г.
23.01.2020 г.
-

До 12.06.2020 г.
05.06.2020 г.II, III степен
02., 03., 04.06.
2020 г.
До 22.05.2020 г.

08., 09.09.2020 г.

ЗДУД, ЗДУПД
Главен учител
Учители

ЗДУД, ЗАС
ЗДУПД,
Комисии
ЗДУПД,
Комисии
Кл. р-ли

24.
25.
26.
27.
28.
29.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

Проверка на личната и паралелкова
документация
Нанасяне на оценките от ДЗИ и ДКИ в
личната документация
Отпечатване на дипломите за
завършено средно образование
Отпечатване на свидетелства за ПК
Закриване на учебните занятия и
връчване на дипломи и свидетелства

-

До 05.06.2020 г.

-

Комисии

-

До 12.06.2020 г.

-

Кл. р-ли

-

До 20.06.2020 г.

До 14.09.2020 г.

До 14.02.2020 г.
-

До 20.06.2020 г.
22.06.2020 г.

До 14.09.2020 г.
-

До 25.02.2020 г.

До 17.07.2020 г.

До 30.09.2020 г.

За учениците от 8. до 11. клас

I срок

II срок

Лятна ваканция

Подаване на заявления за определяне на
задължителноизбираемата подготовка и
втори чужд език.
Преустановяване на изпитването и
нанасяне на срочни и годишни оценки
(за I срок важи и за 12. клас)
Провеждане на заседание на
Педагогически съвет за определяне
учебното положение на учениците (за I
срок важи и за 12. клас)
Закриване на учебните занятия за
2019/2020 учебна година
Провеждане на изпити за оформяне на
срочен/годишен успех (за I срок важи и
за 12. клас)
Организиране и провеждане на
производствената практика – 10. и 11.
клас
Представяне на документ за проведена
производствена практика и вписване
оценка
Провеждане на поправителните изпити
Оформяне на личната и паралелковата
документация
(за I срок важи и за 12. клас)
Годишен Педагогически съвет

-

До 16.04.2020 г.

-

ЗДУД
Кл. р-ли

03.02.2020 г.

26.06.2020 г.

-

Учители

03.02.2020 г.

29.06.2020 г.

-

Директор
Кл. р-ли

-

30.06.2020 г.

-

06.-21.02.2020 г.

01.-14.07. 2020 г.

-

Училищен
колектив
ЗДУД
Учители

-

01.-14.07.2020 г.

-

-

14.-15.07. 2020 г.

-

До 25.02.2020 г.

01.-14.07.2020 г.
До 16. 07. 2020 г.

17.-28.08.2020 г.
До 11.09.2020 г.

-

До 17.07.2020 г.

-

Оформяне на личната и паралелковата
документация и/или предаване в архив

ЗДУД
Кл. р-ли
ЗДУД, Кл. р-ли
Училищен
колектив
ЗДУД
Кл. р-ли

ЗДУПД
Ръководители
на стажа
ЗДУПД
Ръководители
на стажа
ЗДУД, Учители
ЗДУД
ЗДУПД
Кл. р-ли
Директор,
Учители

За НВО в 10. клас
1.

Определяне състава на училищната
комисия

-

До 07.02.2020 г.

-

Директор

2.

Въвеждане и изпращане на
предложения за оценители, за квестори
и за консултанти и техните декларации
и на информация за сградите, залите и
броя места в залите
Подаване на заявления за явяване на
изпит по ЧЕ, за оценяване на
дигиталните компетентности и
регистриране на заявленията в
софтуерния продукт
Пробно НВО

-

До 21.02.2020 г.

-

ЗДУД

-

06.-08.04.2020 г.

-

ЗДУД

-

01.-05.06.2020 г.

-

Комисии

НВО по български език и литература
НВО по мтематика
НВО по чужд език (по желание на
ученика)
НВО по ИТ за измерване на
дигиталните компетентности (по
желание на ученика)
Обявяване на резултатите от НВО

-

09.06.2020 г.
11.09.2020 г.
17.06.2020 г.

-

Комисии
Комисии
Комисии

-

15.-19.06.2020 г.

-

Комисии

-

До 26.06.2020 г.

-

ЗДУД, ЗАС

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

