ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ
град Русе, пл. „Левски” 1А, тел. 082/834 282, е-mail: trkskp@abv.bg

ЗАПОВЕД
№819/18.06.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1,
т. 34 на Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти; раздел III. т. 2, т. 3, т. 39 от длъжностна
характеристика за длъжността „Директор” на държавно училище; чл. 59, ал. 3 и ал. 6 от
Наредба №10/19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, във
връзка с провеждането на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по
задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка за XI и за XII клас и
на проекти на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво А2 от
Общата европейска езикова рамка (за обучение в XI и в XII клас по рамкови учебни планове
по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 18, т. 22, т. 23, и
т. 24 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план); в изпълнение на т. 3.1 от Указания за
организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на
проектите на учебници по задължителни модули по учебни предмети от профилираната
подготовка за XI и за XII клас и на проекти на учебни комплекти по учебен предмет чужд език
за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за обучение в XI и в XII клас по
рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12,
т. 13, т. 18, т. 22, т. 23, и т. 24 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план), утвърдени със
заповед №РД 09-1342/15.06.2020 г. на Министъра на образованието и науката; заповед
№РД09-1315/10.06.2020 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на
списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в
училище на проектите на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на
ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за обучение в XI и в XII клас по рамкови
учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т.
18, т. 22, т. 23, и т. 24 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план – Приложение №2),
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се извърши оценяване за пригодността на проекти на учебни комплекти по учебен
предмет чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за

обучение в XI и в XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 6 и т. 23 от
Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план) под формата – електронно четим проект на
учебник/учебен комплект, наличен на интернет адрес, чрез който да се осъществи достъп
до него, включително до електронния му вариант, когато проектът е печатно издание с
електронен вариант.
2. Определям следните педагогически специалисти, преподаващи съответния учебен предмет
в

етапа VIII-XII клас за извършване на оценяване за пригодността на проекти на учебни

комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска
езикова рамка (за обучение в XI и в XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т.
6 и т. 23 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план), при спазване на разпоредбите на
раздел IV на глава III на Наредба №10/19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала,
№ Учебен предмет

Педагогически специалист

1

Руски език

Кремена Йорданова Иванова

2

Руски език

Елеонора Йорданова Цонева

Длъжност
Старши учител по български език
и литература и руски език
Старши учител по български език
и литература и руски език

3. Определям задължения на посочените педагогически специалисти, преподаващи съответния
учебен предмет в етапа VIII-XII клас по извършване на оценяване на пригодността в ПГРКК
на проектите на учебници и учебни комплекти:
 Да осигурят свой достъп до електронно четими проекти на учебници и учебни комплекти по
съответните учебни предмети за XI клас, допуснати до оценяване на пригодността им в
училище.
 Да получат достъп до Карта за оценяване на пригодността на проектите на учебник/учебни
комплекти за прилагане в училище - Приложение № 1, след регистриране в уеб-базирана
система, подпомагаща организирането и провеждането на оценяването
 Да се запознаят с проектите на учебници и учебни комплекти по учебен предмет чужд език за
постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за обучение в XI и в XII клас по
рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 6 и т. 23 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния
план), чрез електронните платформи, на които са публикувани електронно четимите проекти.
 Да извършат оценяването професионално, обективно и безпристрастно в срок до 09.07.2020 г.

 За всеки един от получените проекти на учебници и учебни комплекти

да попълнят в

електронен вид резултатите от оценяването в Карта за оценяване на пригодността на
проектите на учебник/учебен комплект за прилагане в училище до 09.07.2020 г.
 Да отпечата попълнената карта в два екземпляра, да ги подпишат и предадат един екземпляр
на директора на училището до 09.07.2020 г.
 Да се запознаят с Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за
прилагане в училище на проектите на учебници по задължителни модули по учебни предмети
от профилираната подготовка за XI и за XII клас и на проекти на учебни комплекти по учебен
предмет чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за обучение
в XI и в XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т.
9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 18, т. 22, т. 23, и т. 24 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния
план), утвърдени със заповед №РД 09-1342/15.06.2020 г. на Министъра на образованието и
науката, и да ги спазват стриктно в дейностите по оценяване за пригодността на прилагане на
учебниците и учебните комплекти за XI клас.
ВЪЗЛАГАМ на г-жа Радка Иванова – ЗДУД да осъществява контрол по въвеждане на
данните в уеб-базираната система.
Всички посочени лица са длъжни да ползват информацията единствено за служебни
цели и носят персонална отговорност за нейното опазване и неразпространение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на цитираните педагогически
специалисти за сведение и изпълнение.
За Директор на ПГРКК – Русе,
съгласно заповед №780/08.06.2020 г.
на Директора на ПГРКК - Русе
ИНЖ. МАЯ КАЗАКОВА
заместник-директор по
учебно-производствената дейност в ПГРКК – Русе

