ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”
4000 гр. Пловдив, ул. “Хан Кубрат” 15
тел :032/626953 e-mail: admin@ka1.bg, www.ka1.bg
ЗАПОВЕД
№ РД 10 – 191 – 436 / 15.01.2021 г.
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 Регламент за организиране и
провеждане на националната олимпиада по история и цивилизации/я през учебната 20202021 г,

ОПРЕДЕЛЯМ
Квестори, кабинети и разпределение на учениците по зали във връзка с
провеждане на олимпиадата по история и цивилизации/я за учениците от V
до VII клас за учебната 2020/2021 година, в състав:
№

Квестор

Кабинет/места

Клас - ученици

Подпис

1.

Аделина Трифонова

15 / 15 места

Vклас а, б, д, г-5

П

2.

Цветана Димчева

16 / 15 места

V в, е клас

П

3.

Милена Атанасова

21 / 15 места

V г клас

П

4.

Веско Иванов

22 / 15 места

VI б

П

5.

Маргарита Герданикова

22 а / 15 места

VI а, в

П

6.

Атанаска Стоева

23 / 15 места

VI г, е

П

7.

Василка Петрова

24 / 15 места

VII а, б, в клас

П

8.

Крум Йовков

26 / 15 места

VII г, д, е, ж клас

П

9.

Мария Згурова

Резервен квестор

В деня на олимпиадата:
- Квесторите следва да се явят в 14.15 часа в училището;
- Квесторите помагат на учениците да заемат определените им места
до 14.25 часа и се подготвят за олимпиадата.
- Квесторите дават указания за начина на попълване на отговорите.

П

- След приключване на олимпиадите квесторите в залите събират
обратно раздадените на учениците листове, които се предават на
комисията за оценяване.
Квестори не могат да бъдат специалисти по история и цивилизация.
Със съдържанието на заповедта, срещу подпис да се запознаят
посочените по-горе лица за сведение и изпълнение.

15.01.2021 г.
гр. Пловдив

Директор:

П

/Анета Вълева /

