
 

96. СУ “Лев Николаевич Толстой“  
  гр. София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ № 1;  

тел: 02 826 83 42;  02 826 83 39; 

web: www.96sou.com; e-mail: sou_96@abv.bg 

  

ЗАПОВЕД 

№ 143/04.11.2021 г.  

На основание чл. 259, чл.112, ал. 1, т. 2, чл. 118, ал. 6, т. 2 от ЗПУО и чл. 38, ал. 1, т. 1 и ал. 2 

от Наредба № 11  за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

1. График за провеждане на изпити за ученици на самостоятелна форма на обучение             

/XII клас/ през 2021/2022 г. както следва:  

 

Сесия Етап Дата 

Редовна I етап 04.01.2022 г. – 14.01.2022 г. 

Редовна II етап 18.04.2022 г. – 11.05.2022 г. 

Първа 

поправителна 
/XII клас/ 12.05.2022 г. – 17.05.2021 г. 

Втора 

поправителна 
/XII клас/ 20.06.2022 г. – 24.06.2022 г. 

 

2. Изпитите се провеждат в кабинетите с видеонаблюдение. 

3. Изпитите на учениците от  самостоятелна форма на обучение за определяне на годишни 

оценки по учебни предмети от училищния учебен план се организират за всеки ученик 

според предварително подадено от ученика заявление10 / десет / учебни дни преди всяка 

изпитна сесия., в което посочва изпитите, на които желае да бъде допуснат. 

4. Всички учебни предмети от учебния план за съответния клас са разположени в двата 

етапа на редовните сесии. 

5. Учениците, които в рамките на сесиите през учебната година не са се явили на нито един 

изпит и не са подали заявление за продължаване на обучението си през следващата 

учебна година, се считат за отпаднали. 

6. Ученик, обучаван в СФО, които не се е явил на две поредни редовни сесии, се смята за 

отписан от училището. 

7. Изпитите ще се провеждат при спазване на мерките за работа в условията на COVID – 

19. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мариана Пенева – ЗДУД. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

       Цветелина Вълчева   /п/ 

       Директор на 96. СУ 

http://www.96sou.com/
mailto:sou_96@abv.bg

