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ЗАПОВЕД  

№РД  О3 — 239 / 04.01.2021г. 

На  основание  чл. 259, ал. 1 от  ЗПУО  и  съгласно  чл.31 ал. 1, ал.4 и  чл.37 ал.1 и  ал.5 от  
Наредба  №  10 за  организация  на  дейностите  в  училищното  образование, чл. 29г, ал. 1 и  чл. 296 
от  Наредба  №  3 от  15.04.2003 г. за  системата  за  оценяване  и  във  връзка  с  провеждане  на  редовна  
януарска  сесия  на  2020/2021 учебна  година  за  учениците  в  самостоятелна  форма  на  обучение, 
съгласно  Част  трета, Глава  трета  от  Училищния  правилник  и  посrьпили  заявления  на  ученици  
от  XII клас, в  самостоятелна  форма  на  обучение  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

I. РЕД  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  за  провеждане  на  изпити  за  определяне  на  годишна  оценка  на  
учениците  Деян  Тодоров  Димитров  и  Женя  Александрова  Иванова  от  XII клас, в  
самостоятелна  форма  на  обучение  на  редовна  януарска  сесия  на  2020/2021 г., както  следва: 

№  Учебен  предмет  Дата  Час  Стая  Комисия  по  оценяване  
Комисия  по  
организиране  
на  изпита  

1. Информатика  - ЗИП  12.01.2021г. 09,30 306 
Л. Колев  — председател  
М. Горанова  - член  

Г. Георгиева  
Г. Искрев  

2 Информационни  
технологии  - ЗИП  

13.01.2021г. 09,30 306 
Л. Колев  — председател  
М  . Горанова  - член  

Г. Георгиева  
Г. Искрев  

З. Английски  език  - ЗП  14.01.2021г. 09,30 110 
Г. Георгиева  — 
председател  
Д. Еленкова  - член  

Л. Колев  
П. Димитрова  

4'  
Английски  език  - 
ЗИП  

15.01.2021г. 09,30 110 
Г. Георгиева  — 
председател  
Д. Еленкова  - член  

И. Ибрям  
П. Димитрова  

5'  
Биология  и  здравно  
образование  - ЗИП  

18.01.2021г. 09,~~0 110 
А. Михайлова  — 
председател  
М. Бодичева  - член  

П. Томова  
Д. Пуева  

6 География  и  
икономика  - ЗИП  

19.01.2021г. 09,30 110 
М. Узунова  — 
председател  
Г. Андонова  - член  

Л. Колев  
Г. Искрев  

1. Изпитните  материали  да  се  изготвят  и  да  ми  се  предадат  до  05.01.2021г. 
2. Комисиите  по  оценяване  да  извършат  проверката  на  изпитните  работи  в  срок  до  един  ден  

от  провеждане  на  съответния  изпит  в  стая  2l 1 и  да  ми  предадат  протоколите  с  резултатите  от  
изпита. 

З. Резултатите  от  изпитите  да  бъдат  оповестени  на  ученика  от  председателите  на  изпитните  
комисии, след  като  ми  бъдат  предадени  протоколите  и  се  публикуват  на  училищния  сайт  в  
тридневен  срок  от  приключването  на  сесията  

4. Изпитите  за  определяне  на  годиіцна  оценка  се  полагат  върху  учебното  съдържание, 
включено  в  учебната  програма  по  съответния  учебен  предмет  за  съответния  клас  и  за  
съответния  вид  подготовка, изучавано  през  учебната  година. 

5. Изпитите  се  провеждат  в  писмена  форма, освен  в  случаите  по  чл. 29д  ал.2 ал.3 от  
Наредба  №3 от  15 април  2003г. за  системата  на  оценяване . 



6. Продължителносrга  на  писмените  изпити  е  до  3 астрономически  часа, на  устния  по  чужд  
език  - не  повече  от  30 минути, а  на  практическата  част  по  ИТ  и  информатика  - по  преценка  на  
комисията, но  не  повече  от  150 минути. 

7. Учениците  могат  да  се  обръщат  за  консултации  и  указания  във  връзка  с  поготовката  си  
към  учителите  по  учебни  предмети  в  обявените  дни  и  часове  за  консултации, както  и  в  друго  
време, след  съгласуване  с  тях. 

8. Ученик, който  по  здравословни  причини, удостоверени  с  медицински  докумен, не  се  яви  
на  насрочените  редовна  и  поправителна  сесия, еднократно  се  насрочват  нови  дати. Когато  
получената  оценка  е  слаб  (2), ученикът  се  явява  на  поправителен  изпит  по  реда  на  чл.28 от  
Наредба  №З  от  15 април  2003г. за  системата  на  оценяване. 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ДЛЪЖНОСТНИТЕ  ЛИЦА: 
1. Комисия  за  организиране  на  изпита  (квестори): 

• получава  от  Велимира  Проданова  - зам.-директор  УД  протокол  за  дежурство  при  
провеждане  на  писмен  изпит, номенклатурен  номер  3-82, който  се  води  по  време  на  изпита, 
както  и  информацията, необходима  за  попълване  на  1-ва  стр. на  протокола  

• дежури  при  провеждането  на  писмен  изпит  по  учебен  предмет, като  следи  за  нормалното  
му  протичане. 

• спазва  продължителносrга  на  изпитите, съгласно  чл. 29е  от  наредба  №  3/ 15.04.2003 г. за  
системата  за  оценяване. 

• не  напуска  изпитната  зала, не  води  разговор, не  се  занимава  с  дейности, несвойствени  за  
изпита, и  не  ползва  мобилни  устройства. 

• не  допуска  в  залата  шум, движение  или  други  действия, които  нарушават  нормалното  
протичане  на  изпита. 

• не  допуска  подсказване  и  преписване. 
• вписва  в  протокола  за  дежурство  при  провеждане  на  писмен  изпит  времето  на  излизане  и  

връщане  на  учениците  от  и  в  изпитната  зала. 
• приема  изпитните  работи  на  учениците  и  отбелязва  в  протокола  времето  на  предаване. 
• оформя  окончателно  протокола  и  го  предава  на  директора  на  училището. 

2. Комисия  по  оденяването: 
• председателите  на  комисиите  по  оценяването  подготвят  задачите, материалите  и  

критериите  за  оценяване  съобразно  предвиденото  за  изучаване  учебно  съдържание  и  ги  
представят  на  директора  за  утвърждаване  в  указания  по-горе  срок. 

• в  деня  на  изпита  председателят  на  комисията  по  оценяването  присъства  на  задаването  на  
темите  за  изпита  (теглене  на  изпитните  билети), при  необходимост  дава  кратки  разяснения  и  
напуска  изпитната  зала. 

• провежда  устната  или  практическата  част  по  учебните  предмети, по  които  това  е  
предвидено  и  извършва  оценяване  на  знанията  и  уменията  на  учениците. 

• след  приключване  на  писмения  изпит  председателят  на  комисията  по  оценяването  
получава  от  директора  на  училището  изпитните  работи  на  учениците, като  удостоверява  това  с  
подписа  си  на  водения  протокол  за  дежурство  при  провеждането  на  писмен  изпит. 
• изпитните  работи  на  учениците  се  проверяват  и  оценяват  от  председателя  и  

члена/членовете  на  комисията, като  председателят  на  комисията  отбелязва  грешките  с  червен  
химикал, членът  на  комисията  - със  зелен  химикал. резултатите  се  отразяват  в  протокол  за  
резултата  от  писмен, устен  или  практически  изпит, с  номенклатурен  номер  3-80. Протоколът  се  
използва  за  вписване  на  оценките  на  членовете  на  изпитната  комисия  и  на  окончателната  
оценка  на  ученика, определена  от  изпитната  комисия. Формирането  на  крайната  оценка  от  
изпитите  е  съгласно  чл. 29з  от  наредба  №  3 от  15.04.2003 г. за  системата  за  оценяване. на  
писмената  работа  се  вписва  обща  рецензия  и  окончателната  оценка  на  комисията, под  която  се  
подписват  проверяващите  лица. 
• след  приключване  на  оценяването  и  в  указания  срок  протоколът  се  подписва  от  

председателя  и  членовете  на  изпитната  комисия  и  се  предава  на  директора  заедно  с  писмените  
работи, които  са  подредени  по  реда  на  вписване  на  учениците  в  протокола  



З. Резултатите  от  изпитите  се  внасят  в  училищната  документация  от  класния  ръководител  
Андрияна  Михайлова  в  7-дневен  срок  след  приключване  на  изпитите. 

4. Изпитите  на  ученици  в  самостоятелна  форма  на  обучение  да  се  провеждат  в  зала  №110, в  
която  има  осигурено  видеонаблюдение, като  записите  от  времето  на  изпитите  се  архивират  като  
неразделна  част  от  документацията  на  изпитите. 

5. Настоящата  заповед, съдържацха  и  графика  за  провеждане  на  изпитите  за  определяне  на  
годишна  оценка  по  учебните  предмети  от  училиццiия  учебен  план  в  самостоятелна  и  форма  на  
обучение, в  срок  до  09.04.2020 г. да  се  публикува  на  сайта  на  училището. 

6. Съгласно  ел.писмо  на  РУО  от  14.01.2019 г., настоящата  заповед, съдържаща  и  графика  за  
провеждане  на  изпитите  за  определяне  на  годишна  оценка  по  учебните  предмети  от  училищния  
учебен  план  в  самостоятелна  форма  на  обучение, и  списък  на  учениците  по  класове, записани  в  
самостоятелна  форма  на  обучение  да  се  представят  в  РУО-Добрич. 

С  настоящата  заповед  да  бъдат  запознати  посочените  учители, ученикът  и  класният  
ръководител  Андрияна  Михайлова  за  сведение  и  изпълнение. 

С  размножаването  на  изпитните  материали  и  изготвянето  на  протоколите, натоварвам  
Иванка  Маринова  — домакин. 

Контрол  по  изпълнение  на  заповедта  възлагам  на  Велимира  Проданова  — зам.-директор  УД. 

Запознати: 
Име  Под  с  Име  Пqдпрс  

Велимира  Проданова  , Андрияна  Михайлова  

Любомир  Колев  R`%,~.~ Павлина  Томова  
Маринела  Горанова  ' Дарина  Пуева  

G 
f~ 

Гергана  Георгиева  Петя  Димитрова  
~ 

Даниела  Еленкова  w unxan Ибрям  

Марияна  Узунова  ' Георги  Искрев  ,~ г 	~ 
/ 

Господинка  Андонова  Иванка  Маринова  
~( 

N/ 

Директор:  
/ Весел; 	че:~: 


