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

ЗАПОВЕД
№911
гр. Силистра, 23.04.2019 г.
На основание чл. 259, ал. 1 на ЗПУО, чл. 59, ал. 3 на Наредба № 10/
19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
и в изпълнение на Заповед на Министъра на образованието и науката №
РД-09-1102/ 11.04.2019 г. за утвърждаване на списъка на училищата, в
които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище
на проектите на учебниците и учебните комплекти в IV клас, и на т. 3.1 на
указанията за организиране и провеждане на оценяването за пригодността
в училище на проектите за учебници/ учебни комплекти в IV клас,
утвърдени със Заповед на МОН № РД-09-1130/ 17.04.2019 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
За участници в оценяването за пригодността на учебниците за
прилагане в училище на проектите за учебници и учебни комплекти за IV
клас, учителите както следва:
1. Всички начални учители, в т.ч. и учителите в групите за
ЦОУД в I - IV клас, които в периода 29.05. - 17.06.2019 г. не са в отпуск
или командировани, за оценители на пригодността на учебниците и
учебните комплекти по предметите: БЕЛ, Математика; Компютърно
моделиране; Човекът и обществото; Човекът и природата; Музика;
Изобразително изкуство; Технологии и предприемачество.
2. Всички учители по чужд език в начален етап - учебниците и
учебните комплекти по английски език за IV клас
Задължения на оценителите:
1. Приемат от директора предоставените от издателствата и
одобрени от МОН учебници и учебни комплекти в срок - 28.05.2019 г.
2. Извършват оценяването професионално,
обективно и
безпристрастно в съответствие с чл. 60, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 на
Наредба № 10/ 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала в срок до 16.06.2019 г.

3. Получават достъп за Карта за оценяването за пригодността за
прилагане на учебник/ учебен комплект и попълват в електронен вид
резултатите от оценяването за всеки един от получените проекти.
4. Отпечатват попълнената карта на хартиен носител в два еднакви
екземпляра, подписват ги и в срок до 17.06.2019 г. ги предават на
директора.
С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица
чрез оповестяването й на видно място в учителската стая и чрез
публикуването й в сайта на училището.
Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

АЛ. КОНОНОВ
ДИРЕКТОР НА ОУ „И

