
СЪОБЩЕНИЕ 

           Съгласно Заповед №279/18.06.2018 г. и Заповед №280/18.06.2018 г. на директора на ОУ "Цар 
Симеон I" с. Павелско, юнската поправителна сесия по български език и литература  и 
математика за V клас и изпитите за оформяне на срочна оценка по български език и математика 
за VI клас ще се проведат  от  8.30 часа    в стаята на  V клас по следния график: 

1. Математика ООП 6 клас - 20.06.2018 г.        

2. Математика ООП 5 клас - 20.06.2018 г.  

3. Български език и литература - ООП 6 клас - 22.06.2018 г. 

4. Български език и литература - ООП 5 клас - 22.06.2018 г.  

5. Математика РП 6 клас - 25.06.2018 г.  

6. Математика РП 5 клас - 25.06.2018 г. 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Протокол№1/20.06.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова,    
не се е явила се на изпита за оформяне на срочна оценка по математикаООП  VI клас.(първо 
явяване)  Съгласно Протокол№2/20.06.2018 г.  за оценяване ученичката Стефка Ахмед Гаман от V 
клас   получава оценка : Слаб (2) по математика ООП. 

СЪОБЩЕНИЕ 

            Съгласно Протокол№3/22.06.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова,    
не се е явила се на изпита за оформяне на срочна оценка по български език и литература ООП за  

VI клас.(първо явяване).  Съгласно Протокол№4/22.06.2018 г.  за оценяване ученичката Стефка 
Ахмед Гаман от  V  клас получава оценка : Слаб (2) по български език и литература ООП. 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

            Съгласно Протокол№5/25.06.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова,    
не се е явила се на изпита за оформяне на срочна оценка по математика РП за  VI клас.(първо 
явяване).  Съгласно Протокол№6/25.06.2018 г.  за оценяване ученичката Стефка Ахмед Гаман от  

V  клас получава оценка : Слаб (2) по математика РП. 

 СЪОБЩЕНИЕ 

            Съгласно Заповед №293/25.06.2018 г. на директора на ОУ "Цар Симеон I" с. Павелско се 
насрочват повторни дати за оформяне на срочни оценки на Иванка Стоянова Костова от VI клас. 
Изпитите започват от 8.30 часа. 

1. Български език и литература ООП -26.06.2018 г.  

2. Математика ООП -27.06.2018 г. 

3. Математика РП на  28.06.2018 г. 
 



СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Протокол№7/26.06.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова,    
не се е явила се на изпита за оформяне на срочна оценка по български език и литература ООП  за  

VI клас.(второ явяване)   

СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Протокол№8/27.06.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова,    
не се е явила се на изпита за оформяне на срочна оценка по математика ООП за VI клас. (второ 
явяване) 

СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Протокол№9/28.06.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова,    
не се е явила се на изпита за оформяне на срочна оценка по математика РП за  VI клас.(второ 
явяване) 

 СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Заповед №296/28.06.2018 г. на директора на ОУ "Цар Симеон I" с. Павелско се 
насрочват  дати за оформяне на годишни оценки на Иванка Стоянова Костова от VI клас . 
Изпитите започват от 8.30 часа. 

1. Математика ООП - 29.06.2018 г. 

2. Български език и литература ООП- 02.07.2018 г.  

3. Математика РП -  03.07.2018 г.  

СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Протокол№10/29.06.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова,    
не се е явила се на изпита за оформяне на годишна оценка по математика ООП за  VI клас. 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Протокол№11/02.07.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова,    
не се е явила се на изпита за оформяне на годишна оценка по български език и литература ООП за  

VI клас. 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Протокол№12/03.07.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова,    
не се е явила се на изпита за оформяне на годишна оценка по математика РП за  VI клас. 
 

 СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Заповед №299/03.07.2018 г. на директора на ОУ "Цар Симеон I" с. Павелско се 
насрочват  дати за поправителни изпити на Иванка Стоянова Костова от VI клас . Изпитите 
започват от 8.30 часа. 



1. Математика ООП - 04.07.2018 г. 

2. Български език и литература ООП- 05.07.2018 г.  

3. Математика РП -  06.07.2018 г.  

СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Протокол№13/04.07.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова 
получава оценка Среден (3)  по математика ООП. 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Протокол№14/05.07.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова 
получава оценка Слаб (2)  по български език и литература  ООП. 

СЪОБЩЕНИЕ 

             Съгласно Протокол№15/06.07.2018 г. за оценяване ученичката Иванка Стоянова Костова 
получава оценка Слаб (2)  по математика РП. 
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