ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ХІІ КЛАС:
- От 9.05.2017 г. до 12.05.2017 г., - Изпити за оформяне на срочни оценки за
дванайсетокласници от випуск 2017 г.
- До 12.05.2017 г./петък/ - Оформяне на срочни и годишни оценки за ученици от ХІІ клас.
До 12.05.2017 г. - Класните ръководители на ХІІ клас провеждат инструктаж на учениците
за явяване на ДЗИ – 2017 г. с посочване на важните моменти.
- 15.05.2017 г./понеделник/ - край на ІІ учебен срок за ХІІ клас.
В 11:00 ч. тържествено изпращане на абитуриентите от випуск 2017 г. в ПГМ .
- 15, 16 и 17.05.2017 г. – Провеждане на поправителни изпити за ученици с до три изпита.
/ І поправителна сесия от 15.05.2017 г. до 9.06.2017 г./
- До 17.05.2017 г. – интензивни консултации с ученици от ХІІ клас по БЕЛ и ІІ ДЗИ;
- 17.05.2017 г./сряда/ - ПС за допускане на ученици до ДЗИ и изпращане на справка до РУО.
Изготвяне на служебни бележки №2 с Изх.№ и подпис за явяване на допуснатите до ДЗИ
ученици. Класните ръководители раздават бележките за ДЗИ срещу подпис от ученика.
- 17.05.2017 г./сряда/ – инструктаж за квестори и училищна техническа комисия
за организиране на ДЗИ май- 2017 г..
- 18.05.2017 г./четвъртък/ - подготовка на зали и сграда за ДЗИ – БЕЛ
- 19.05.2017 г./петък/ - Провеждане на ДЗИ по Български език и литература.
Учениците да носят служебна бележка №2 и лична карта за влизане на изпит.
- До 21.05.2017 г. – подготовка за провеждане на ІІ ДЗИ по Математика в ПГМ .
- 22.05.2017 г./понеделник/ - Провеждане на ІІ ДЗИ.
- 24.05.2017 г. от 20:00 ч. – Абитуриентски бал в парк-хотел «Санкт Петербург».
- До 4.06.2017 г. - Оценяване на изпитни работи от ДЗИ май 2017 г..
- 9 юни 2017. - Обявяване на резултатите от проведените ДЗИ – май-2017 г.

