Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
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ЗАПОВЕД
№ 1016
гр. Попово, 05.05.2021 година
На основание чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.
31, ал. 1, т. 2 и т.19 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и във връзка с чл. 43a, ал.2 и чл.
44 от Наредба № 3 /15.04.2003 год. за системата на оценяване и във връзка със Заповед №
РД09-2133/ 28.08.2020 г. на Министърa на образованието и науката за определяне на датите и
провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на
степен на професионална квалификация за учебната 2020/2021 година и Заповед №
1461/08.09.2020г. на Директора на ПГСС „Н. Пушкаров”

НАЗНАЧАВАМ:
Комисия за оценяване на изпита по теория на професията.
Изпит по теория на
Председател
професията/специалността
Техник-растениевъд/ Растителна защита и Мариана Цанева
агрохимия
Икономист/ Земеделско стопанство
Йонка Господинова
Техник
на
селскостопанска
техника/
Механизация на селското стопанство
Организатор на туристическа агентска
дейност/ Селски туризъм
Готвач/ Производство на кулинарни изделия
и напитки
Фермер/ Производител на селскостопанска
продукция

Андрей Борисов
Васка Белчовска
Стефка Колева
Светла Николаева

Членове
Явор Янков
Иван Маринов
Ценка Цонева
Мая Илиева
Иван Иванов
Найден Георгиев
Елица Бойкова
Николета Неделчева
Ирена Гатева
Николета Неделчева
Иван Маринов
Явор Янков

Държавният изпит по теория на професията е:
 с продължителност до четири астрономически часа и е
 писмена разработка по изпитна тема от утвърдения конспект, върху учебното съдържание
от задължителната професионална подготовка. Конспектите се разработват в съответствие с
Националната изпитна програма
Задължения на комисията:
1. изготвя изпитен билет по всяка тема от националната изпитна програма, включващ темата,
план-тезис на учебното съдържание, приложна задача и дидактически материали и критериите
за оценяване на изпита - част по теория на професията, в съответствие със съдържанието на
националната изпитна програма;
2. организира и присъства при тегленето на изпитната тема в деня на изпита за всяка
специалност от професия, по която ще се полага изпит, и съставя протокол за изтеглената тема,
в който вписва коя е изтеглената тема, името и фамилията на изтеглилия темата, в коя зала и в
колко часа я е изтеглил;
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3. съставя и размножава изпитните билети и/или изпитния тест в деня на изпита в присъствието
на директора/ръководителя на обучаващата институция и членовете на комисията за подготовка
и оценяване на изпита - част по теория на професията;
4. раздава изпитния билет или писмения тест по същата изпитна тема на всеки обучаем в
зависимост от заявеното му желание;
5. Оценява писмените работи в съответствие с критериите, определени в националната изпитна
програма;
6. Всеки член на комисията оценява писмената работа, като вписва оценката си в индивидуален
протокол.
7. Оценката от държавния изпит по теория за всяка писмена работа се формира като
средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01.
8. Рецензията и оценката се вписват от председателя на комисията върху писмената работа.
9. Учениците могат да се запознаят с оценката и рецензията за писмената си работа в срок
определен от Директора.
10. Оценката от държавния изпит по теория е окончателна. Когато получената оценка е слаб
2.00, обучаваният може да се яви отново на държавен изпит.
11. За резултатите от изпита по теория комисията съставя протокол, номенклатурен номер 3-80.
12. Протоколът се попълва от председателя на комисията и се предава на директора в срок до
5 дни от датата на изпита. До завършване на учебната година прошнурован и подпечатан
класьора се съхранява в стаята на ЗДУД. След това се предава в архив със срок на
съхранение постоянен.
13.Изпитните работи на учениците да се проверяват в учителската стая в рамките на
работното време на учителя и да се съхраняват до приключване на проверката в дирекцията.
Председателя на комисията ги прошнурова в папка и ги предава на Директора. Папката в
писменните работи се съхранява в архива със срок на съхранение 1 година.
14.Резултатите от проведените изпити се оповестяват на информационното табло до
учителската стая (и в MSTeams) до 5 /пет/ дни след датата на изпита от председателя на
комисията за оценка на изпита.
Всеки квестор, учител-консултант/преподавател консултант или член на комисия
удостоверява обстоятелството с декларация по образец, утвърден от министъра на
образованието и науката
Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисиите за сведение и
изпълнение.
инж.агр.ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА
Директор на ПГСС „Никола Пушкаров” гр.Попово
Запознати със заповедта:
Мая Илиева
ст. учител по теория, ПН „Администрация и
управление“
Мариана Цанева
ст. учител по теория, ПН „Растениевъдство
и животновъдство“
Йонка Господинова
ст. учител по теория, ПН „Администрация и
управление“
Андрей Борисов
ст.учител по теория, ПН „Растениевъдство и
животновъдство“
Найден Георгиев
ст. учител по практика, ПН
„Растениевъдство и животновъдство“
Васка Белчовска
Зам. директор, учебно-производствена
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Стефка Колева
Недялка Цонева
Явор Янков
Ценка Цонева
Иван Иванов
Иван Маринов
Елица Бойкова
Ирена Гатева
Светла Николаева
Николета Неделчева

дейност
ст. учител по практика, ПН „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг“
Зам.-директор, учебна дейност
учител по практика, ПН „Растениевъдство и
животновъдство“
ст. учител по практика, ПН „Администрация
и управление
учител по практика, ПН „Растениевъдство и
животновъдство“
учител по теория, ПН „Растениевъдство и
животновъдство“
учител по теория, ПН „Пътувания, туризъм
и свободно време“
учител по практика, ПН „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг“
ст. учител по теория, ПН „Растениевъдство
и животновъдство“
ст. учител по английски език

