
 

 

  СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Видин 

  

      гр. Видин,  ул. „Горазд” №23, тел: 0898568681, 0898568682, http://sukm-vidin.com, e-mail: sou6_vd@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№ УД – 987/01.06.2021г.  

 

 На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл. 258, ал.1 и чл.31, ал.1 от същия нормативен 

документ, във връзка с провеждането на НВО – VII клас и НВО – X клас съгласно заповед 

№РД-092121/28.08.2020г. и във връзка с приключване на учебните занятия 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

 1. Дните 16.06.21 и 18.06. 2021г. за неучебни – НВО по БЕЛ и Математика – VII и X клас. 

 2. За учениците от I до III клас ГЦОУД, закуска и обяд са подсигурени до 07.06.2021г. 

включително.  

 3. За учениците от IV до VI клас ГЦОУД, закуска и обяд са подсигурени до 10.06.2021г. 

включително. 

 4. За учениците от VII клас ГЦОУД – до 24.06.2021г. включително без закуска и обяд.  

 5. Извозването на учениците от I до XI клас след 07.06.2021г. ще се извършва както 

следва: 

  - Сутрин – по утвърден график. 

 

  - На обяд тръгва от училище: 

 

„ИСУЗУ”  –  11:15 – Градска линия. 

 

„ОТОЙОЛ”  –  11:15 – Селище, Нов път, Новоселци, Слана бара, Буковец. 

 

- След обяд тръгва от училище: 

 

„ИСУЗУ”  –  16:00 – Селище, Нов път, Новоселци, Слана бара, Буковец. 

 

„ОТОЙОЛ”  –  16:00 – 11:15 – Градска линия. 

 

6. На 16.06. и 18.06. 2021г  охраната да отвори училището в 6:00 часа. 

7. 17.06.2021г. е определен за спортен празник. Учениците да се яват в 8,00 часа за 

участие в ЧК и спортни дейности. Сутрешното извозване ще бъде  по утвърденият график, 

а прибирането ще се осъществи с родители или с автобуси веднага след приключване на 

спортния празник  

8. В срок до 04.06. 2021г. класните ръководители да уведомят ученици и родители.  

РН ИКТ да оповести информацията в официалния сайт на училището. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Иванова Доройнова – 

Кирилова – Главен учител. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на класните ръководители, шофьорите на 

автобусите и учителите на ГЦОУД за сведение и изпълнение. 

 

Директор: 

  /инж. Бисерка Каменова/ 
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