ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”КЪРДЖАЛИ

СЪГЛАСУВАЛ:
ГРОЗДАН КОЛЕВ
/Началник на РУО – Кърджали/
ЗАПОВЕД
№ 984 – 1572/11.07.2017 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл. 59, ал. 3
от Наредба № 6/30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала
Н А Р Е Ж Д А М:
1. От 28.07.2017 г. до 07.08.2017 г. в ПГИ „Алеко Константинов“ да
се проведе оценяване на пригодността на учебниците и учебните
комплекти за прилагане в училище. Оценяването да се извърши за
проектите на учебници и учебни комплекти за VІІІ клас,
получили оценка „Съответства на държавния образователен
стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала“ и доставени в училището до 27.07.2017 г. от
вносителите под формата на готово книжно тяло и цифров
носител или интернет адрес на електронния вариант на проекта,
ако има одобрен такъв.
2. Оценяването да се извърши при следната организация:
2.1. Литература и Български език – от Роза Павлова, Светла
Стоева, Лидия Бояджиева, Вяра Петрова.
2.2. Математика – от Видка Куцкова, Кирчо Ангелов, Мехмед
Мехмед.
2.3. История и цивилизация – от Валентина Райчева, Мирослав
Кукев, Кристина Капсамунова.
2.4. География и икономика – Мирослав Кукев, Валентина
Райчева.
2.5. Химия и опазване на околната среда – от Ваня Деликирова.
2.6. Физика и астрономия – от Румяна Карачомакова, Ваня
Деликирова.
2.7. Информационни технологии – от Мехмед Мехмед, Румяна
Карачомакова.
2.8. Английски език – от Искра Каменова, Живка Станудина,
Йорданка Узунова, Красимира Живанова, Филиз Мустафа.
2.9. Философия – Румяна Дамянова.

3. Оценяващите учители:
3.1. Се регистрират в уеб - базирана система, подпомагаща
организацията и провеждането на оценяването, след което
получават достъп до Карта за оценяване на пригодността на
проектите на учебници/учебни комплекти.
3.2. Прочитат доставените в училището проекти.
3.3. Извършват оценяването професионално, обективно и
безпристрастно.
3.4. За всеки един от получените проекти попълват в електронен
вид резултатите от оценяването в Карта за оценяване на
пригодността на проектите на учебник/ учебен комплект за
прилагане в училище.
3.5. Отпечатват попълнените карти в два екземпляра, подписват
ги и предават един екземпляр на директора на училището.
Настоящата заповед да се сведе от техническия секретар до
знанието на горепосочените учители за сведение и изпълнение.
Контрол върху изпълнението на заповедта ще осъществявам
лично.

АТАНАСКА МЕШЕЛИЕВА
Директор на Професионална гимназия по икономика
“Алеко Константинов”

ЗАПОЗНАТИ
със заповед № 984 – 1572/11.07.2017 г.
на директора на ПГИ „Алеко Константинов“

1. Роза Павлова –
2. Светла Стоева –
3. Лидия Бояджиева –
4. Вяра Петрова –
5. Видка Куцкова –
6. Кирчо Ангелов –
7. Мехмед Мехмед –
8. Валентина Райчева –
9. Мирослав Кукев –
10.Кристина Капсамунова –
11.Ваня Деликирова –
12.Румяна Карачомакова –
13.Искра Каменова –
14.Живка Станудина –
15.Йорданка Узунова –
16.Красимира Живанова –
17.Филиз Мустафа –
18.Румяна Дамянова –

