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ЗАПОВЕД  №РД  11 – 737 

03.08.2020г., гр. Чирпан 
 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.10, ал.1  и ал.2, чл.25, ал.1,  т.4, чл.29а, ал.1, т.1, чл.29в, 

чл.29е и чл.29з от Наредба № 3/15.04. 2003г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

1. Ред  и организация за провеждане на поправителни изпити за определяне на годишна оценка на ученици от XII клас в дневна форма на 

обучение през сесия  август 2020г.  за учебната 2019/2020 г., както следва: 

Изпит  

по  

учебен 

предмет 

Формат на 

изпита  

/продължи

телност, 

съгл. 

Наредба  

№3/15.04. 

2003г. 

Дата Нача-

лен 

час 

Място 

на 

провеж

дане 

Клас/име на ученик Комисия 

по 

организира

не на 

изпита 

(квестори) 

Комисия  

по 

оценяването 

Срок за 

изготв

яне на 

изпит-

ните  

мате-

риали 

Време и място  

за проверка на  

изпитните 

работи 

Срок и 

място  

за оповес-

тяване  

на резулта-

тите от 

изпита 

Български език 

и литература 

писмен 

3 часа 

10.08.2020 г. 

Понеделник 

08:00ч. каб.№ 

209 

 

ХІІа Златка Павлова Сашева 

ХІІб Диян Чанков Асенов 

ХІІб Петър Петранов 

Иванов 

Ж. Цветкова 

М. Козарева 

Пр.: М. Петкова 

Чл.:  

Бл. Димитрова 

07.08. 

2020 г. 
учителска стая  

/след предаване на 

писмените работи 

от директора на 

председателя на 

комисията за 

проверка/ 

Инф.табло 

/до три дни 

след 

проверка/ 

ЗИП Български 

език и 

литература 

писмен 

3 часа 

11.08.2020г. 

Вторник 

08:00ч. каб.№ 

209 

 

ХІІб Диян Чанков Асенов 

ХІІб Петър Петранов 

Иванов 

Ж. Цветкова 

М. Козарева 

Пр.: М. Петкова 

Чл.:  

Бл. Димитрова 

07.08. 

2020 г. 
учителска стая 

/след предаване 

на писмените 

работи от 

директора на 

председателя на 

комисията за 

проверка/ 

Инф.табло 

/до три дни 

след 

проверка/ 
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Учениците полагат изпити за определяне на  годишна оценка. Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка. 

Изпитите се провеждат в писмена форма, освен в случаите по чл. 29д, ал.1, ал.2 и  ал. 3 от Наредба № 3 от 2003 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

Задължения на длъжностните лица: 

І. Комисия за организиране на изпита: 

 1. Получава от  - ЗАС 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 (информация за учениците, които следва да полагат изпитите, № и дата на 
заповед и др.). 
 2. Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане. 
 3. Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е, ал./1/, т.3 от Наредба № 3 от 2003 г. за оценяване на резултатите от обучението на 
учениците. 
 4. Не напуска изпитната зала, не води разговори, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, не ползва мобилни устройства. 

5. Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала. 

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

7. Не допуска подсказване и преписване. 

8. Отстранява от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който: 

    • преписва от хартиен носител; 

    • преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); 

    • преписва от работата на друг ученик; 

   • използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; 

   • изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. 

За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията по оценяването по съответния учебен предмет, като в 

протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено. Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на 

училищното обучение, не се оценява. В тези случаи ученикът може да се яви отново на съответния изпит на следващата изпитна сесия. 

 

Трактори и 

автомобили 

Писмен 

3 часа 

12.08.2020г. 

Сряда 

08.00ч. Каб. № 

209 

ХІІб Диян Чанков Асенов 

 

Ж. Цветкова 

М. Козарева 

Пр.: И. 

Демирев 

Чл.: С. Стайков 

07.08. 

2020 г. 
учителска стая  

/след предаване на 

писмените работи 

от директора на 

председателя на 

комисията за 

проверка/ 

Инф.табло 

/до три дни 

след 

проверка/ 
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9. Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване. 

10. Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището. 

 

II. Комисия по оценяването: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на 

учениците. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 29з от Наредба №3 от 2003 г. за системата на оценяване. За изпитите за определяне 

на годишна оценка оценката се формира като средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до 

единица. Оценката от изпитите за определяне на годишна оценка, които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и 

практическа част, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност до единица. Оценката от изпитите в процеса на обучение, 

които се провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е слаб (2), когато някоя от оценките по отделните 

части е слаб (2). В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части. 

7. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица. 

8. 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. 

 

III. Информационно осигуряване: 

1. Съобщение за датата, мястото и началния час се изготвя от Даниела Ангелова -  ЗАС и се поставя на информационното табло три дни 

преди началото на всяка сесия. Същото се публикува  и на сайта на училището от Златина Иванова. 

2. Резултатите от изпитите се поставят на информационното табло в срок до 3 дни  от ЗАС. 

 

IV. Резултатите от изпитите се внасят в училищната документация.  
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V. Даниела Ангелова – ЗАС – да изготви протоколите. 

VІ. Даниела Ангелова – ЗАС – да подготви за съхранение и архивиране протоколите. 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.   

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение. 

 

Директор: 

Таня Генова Тотева  

(подпис и печат на училището) 

 

 

 

За директор…………….…… 

Емилия Рашева – ЗДУПД, 

съгласно заповед № РД 11-728/28.07.2020 г. 

на директора на ПГСС гр. Чирпан 

 

 

Запознати със заповед № РД 11-737/03.08.2020 г. на директора на ПГСС гр.Чирпан: 

№ по 
ред 

Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на 
лицето 

1.  Живка Димитрова Цветкова Старши учител, общообразователен учебен предмет  

2.  Стефан Василев Стайков Старши учител, теоретично обучение  

3.  Иван Митев Демирев Старши учител, теоретично обучение  

4.  Блага Михайлова Димитрова Старши учител, общообразователен учебен предмет  

5.  Минка Иванова Петкова Учител, общообразователен учебен предмет  

6.  Даниела Иванова Ангелова Завеждащ, административна служба  

7.  Милена Тодорова Козарева Главен счетоводител  

 


