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ЗАПОВЕД 

№ 520/18.12.2018г 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл.7, ал.3, т.2, чл.10, ал.5, чл.38, ал.1, т.1 и чл.40 

на Наредба 11/01.09.2016г. за оценяване на резултати от обучението на учениците и и във връзка с 

изпълнение изискванията на чл.29б, и чл.29в на Наредба № 3  от 15.04.2003 година за системата на 

оценяване 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

I.  Условията и реда за провеждане и оценяване на изпитите за определяне на годишна 

оценка на учениците от ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, както следва: 

 
№ Уч.предмет клас Вид на 

изпита- 

писмен, 

практически, 
устен 

Дата на 
провеждане 

на изпита 

Място на 
провеждане 

на изпита 

Начален час 
на 

провеждане 

на изпита 

Продължите
лност на 

изпита 

1.  Български език и 

литература 
11 писмен  07.01 Каб.№36 15,00 До 3часа 

2.  Философия 11 писмен  08.01 Каб.№36 15,00 До 3часа 

3.  Безопасност на 

движението по 

пътищата  

11 писмен  09.01 Каб.№36 15,00 До 3часа 

4.  Животновъдство 11 писмен  10.01 Каб.№36 15,00 До 3часа 

5.  Уч. Практика – 

Работа с 

машинно- 

тракторни 
агрегати 

11 Практически 11.01 УОС 13,40 До 5 часа 

6.  Растениевъдство 11 писмен  14.01 Каб.№36 15,00 До 3часа 

7.  Селскостопанска 
техника 

11 писмен  15.01 Каб.№36 15,00 До 3часа 

 

Срок за изготвяне на изпитните задания: до 5 дни преди началото на изпитната сесия. 

Място на оценяване на изпита: Писмените изпити да се оценяват в учителската стая, а 

практическите и устните в съответните зали и УОС по време на изпита. 

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита – до 5 дни след провеждане на изпита 

резултатите да бъдат оповестени на информационното табло до учителската стая. 

 

II.  Училищни комисии по провеждане на писмен изпит/квестори: 

№ Уч.предмет клас дата Председател  Член  

1.  Български език и литература 11 07.01 М.Цанева  Й.Димитров 

2.  Философия 11 08.01 Й.Господинова Ц.Цонева-Масълска 

3.  Безопасност на движението по 

пътищата  
11 09.01 

П.Цанева 
Д.Димитрова 

4.  Животновъдство 11 10.01 М.Илиева  Д.Стоянова 

5.  Растениевъдство 11 14.01 Ир.Антонова  Хр.Стоянов 
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6.  Селскостопанска техника 11 15.01 Н.Неделчева  М.Василева 

 

III. Задължения на членовете на училищната комисия по организиране и провеждане на 

писмения изпит/квестори 

1. Членовете на комисията, които изпълняват и задължения на квестори, да водят  протокол 

за дежурство при провеждане на писмен изпит с номенклатура 3-82, предназначен за вписване на 

информацията, като: 

1.1. протоколът се ползва в електронен вид, като всяка страница се разпечатва; 

1.2. дежурният квестор и директорът подписват края на всяка страница и полагат кръглия 

печат на училището; 

1.3. квесторите водят протокола, като попълват всички необходими реквизити и след 

приключване на изпита го предават на директора; 

1.4. протоколите се съхраняват в класьор, а в края на изпитната сесия се прошнуроват. 

2. Да осигурят необходимите материали за провеждане на изпита – карирани листове, 

подпечатани с печата на училището в долния ляв ъгъл, техническо средство за изпита по чужди 

езици, изискващ звучене на текст и др.  

3. 5 дни преди провеждане на изпита да поставят съобщение на таблата във фоайето на 

училището и учителската стая  за датата, мястото и началния час на изпита и за срока и мястото за 

оповестяване на резултатите. 

4. В обявения начален час на изпита да предоставят изпитните задачи и материали за избор 

от учениците и да проведат инструктаж за правата и задълженията им по време на изпита, както и 

по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа. 

5. Да осигурят спокойна работна обстановка на учениците при провеждане на изпита, да 

отговарят за живота и здравето им по време на изпита. 

 

IV. Училищни комисии по оценяване на изпитите: 

№ Уч.предмет клас дата Председател  Член  

1.  Български език и литература 11 07.01 Д.Трифонова Р.Стефанова 

2.  
Философия 11 08.01 

П.Цанева В. Кънева-
Христова 

3.  Безопасност на движението по 

пътищата  
11 09.01 А.Борисов 

Н.Николов 

4.  Животновъдство 11 10.01 Ив.М.Иванов Св. Николаева 

5.  Уч. Практика – Работа с 

машинно- тракторни агрегати 
11 11.01 

Н.Николов Хр.Стоянов 

6.  Растениевъдство 11 14.01 М.Цанева Я.Янков 

7.  Селскостопанска техника 11 15.01 Хр. Стоянов А.Борисов 

 

V. Задължения членовете на училищната комисия по оценяване на изпит 

1. Да подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване знанията и уменията на 

учениците, върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучаван в съответния 

клас, по който се провежда изпитът 

2. 5 дни преди началото на изпитната сесия да представят подготвените задачи, материали 

и критерии за утвърждаване от директора . 

3. Да засекретят утвърдените задачи, материали и критерии и да ги предадат за съхранение 

до началото на изпита в касата на директора.  

4. Да оценяват знанията и уменията на учениците съгласно утвърдените критерии. 

5. Да попълват всички необходими реквизити на протокол за резултата от писмен, устен 

или практически изпит като: 
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5.1. протоколът се полза в електронен вид, като всяка страница се разпечатва; 

5.2. председателят и членовете на комисията и директорът подписват края на всяка 

страница и полагат кръглия печат на институцията; 

5.3. протоколът се подписва от председателя и членовете на изпитната комисия.  

6. След приключване на оценяването да представят на директора протокола,  заедно с 

писмените работи, подредени по реда на вписване на учениците в протокола.  

7. Въз основа на установените резултати от изпита да се постави оценка за всеки ученик в 

качествен  и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са: отличен (6), много 

добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).  

8. Крайната оценка от изпита да се формира като средноаритметична от оценките на 

членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица 

          VI. Ученици, които следва да се явят на изпит: всички ученици от 11 д клас професия 

Фермер – задочна форма на обучение за учебната 2018-2019 година 

VII. Съхраняване на документацията от изпит: 

1. След приключване на изпитната сесия класьорът с прошнурованите протоколи за 

провеждане на изпит да се предаде на Ивелина Андреева - техническия сътрудник за съхраняване 

до края на учебната година/обучението. 

2. След приключване на изпитната сесия класьорът с прошнурованите протоколи за 

резултатите от изпит, заедно с писмените работи, подредени по реда на вписване на учениците в 

протокола, да се предаде на Ивелина Андреева - техническия сътрудник за съхраняване до 

завършване на випуска, след което да се  съхрани в архива  на училището със срок постоянен. 

 

VIII. Задължения на класните ръководители на учениците: 

1. Да уведомят учениците, които ще се явяват на изпит за датата, мястото, началото и 

времетраенето на изпита. 

2. Да нанесат оценката от изпита в задължителната училищна документация, в зависимост 

от класа, в който се обучава ученикът, явяващ се на поправителен изпит. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Недялка Маринова Цонева – заместник-

директор, учебна дейност 
Копие от заповедта да се връчи на лицата за сведение и изпълнение 

 
 


