ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”
4000 гр. Пловдив, ул. “Хан Кубрат” 15
тел : 032/625559
e-mail: admin@ka1.bg, www. Ka1.bg
З А П О В Е Д № РД –10-180-425/ 15.01.2021 год.
На основание чл. 258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 15
от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти и заповед № РД 09-2134 /28.08.2020 г. на Министъра на
образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-3519 /02.12.2020 г. на Министъра на
образованието и науката, заповед № РД-01-20 от 15.01.2021г. на Министъра на
здравеопазването и заповед № РД – 01 – 705 /03.12.2020 г. на Началника на РУО, изменена
със заповед № РД -01-45/13.01.2021г. и във връзка с Регламент на Национална олимпиада
„Знам и мога“

О П Р Е Д Е Л Я М:
Квестори и зали за провеждане на олимпиадата, както следва:
Зали за провеждане на олимпиадата/ клас / квестор:
Кабинет/места
15 / 15 места
28 / 15
27 / 15
19 / 15
1Б / 9, 4 а -3, 4г-1

Квестор
Цветелина Самарова
Албена Янева
Аделина Трифонова
София Гаргова
Васил Василев

Клас
4а
4б
4в
4г
4 д,а,г

Всеки квестор посреща и разпределя участниците в съответната изпитна зала, раздава
материалите, гарантира реда за провеждането на олимпиадата. Инструктира учениците в
залата: за времетраенето /80 минути/, правата и задълженията. Записва на дъската начало и
край на времето за решаване. След изтичане на регламентираното време :
 наблюдава за вписване от ученика на трите му имена, училището и населеното
място на бланка;
 поставяне от ученика на бланката в малък плик;
 залепване на малкия плик с помощта на квестора в момента на предаването на
работата;
 поставяне от квестора на малкия плик и писмената работа в големия и
залепване на големия плик.
След това се предават пликовете на председателя на училищната комисия за засекретяване с
приемно-предавателен протокол.
Със съдържанието на заповедта да се запознаят горепосочените служители за сведение
и изпълнение.
15.01.2021 г.
гр.Пловдив
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