
Основно училище "Иван Вазов" - Силистра 
7500 Силистра, ул."Добрич" 76, телефон/факс: 086 / 82 40 27, e-mail: ivazovsil@gmail.com 

На основание чл. 259, ал. 1и чл. 105, ал. 3 на ЗПУО и в изпълнение 
на Заповед на МОН № РД 09-4130/29.08.2017 г. за определяне на 
учебното време и неучебните дни за 2017 - 2018 г. и във връзка със 
Заповед на МОН № РД 09-4131/ 29.08.2017 г. за определяне на дати за 
провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017 — 

1. Дните 21.05.2018 г. /понеделник/ и 23.05.2018 г. /сряда/ за 
неучебни дни и неприсъствени дни за учениците от I до VI клас. 

2. Учениците от VII клас да се явят на 21.05.2018 г. и на 23.05.2018 
г. пред централния училищен вход не по-късно от 09:30 часа за заемане на 
работните места за провеждане на приемните изпити съответно по БЕЛ и 
Математика. 

3. 22.05.2018 г. /вторник/ за неучебен, но присъствен ден за 
учениците от I до VII клас. 

Учениците да се явят в двора на училището не по-късно от 08:45 
часа в подходящо спортно облекло за провеждане на училищен спортен 
празник. 

4. 25.05.2018 г. /петък/ за неучебен и неприсъствен ден за учениците 
от I до VII клас. 

5. Учебните занятия да се възобновят на 28.05.2018 г. /понеделник/ 
съгласно седмично разписание за II учебен срок. 

На 24.05.2018 г. каня всички ученици, учители и служители да 
вземат участие в общоградско шествие по случай празника на славянската 
писменост и българската просвета и култура, като за целта се явят в двора 
на училището не по-късно от 09:00 часа. 

С настоящата заповед да се запознаят учениците от всички класове 
и паралелки. 

Заповедта да се публикува в сайта на училището. 
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
С настоящата запс >есованите лица. 

ЗАПОВЕД 
№908 

гр. Силистра, 16.05.2018 г. 

2018 г 
ОПРЕДЕЛЯМ: 

АЛ. КОНОНОВ: 
ДИРЕКТОР НА ОУ „ 

Контролът по изш •съществявам лично. 
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