
Обобщен график по предмети и дати: 

 

Дата/ 

каб.26 

14,15ч 

Квесторска 

комисия 

IX клас 

Златомира Димитрова 

Димитрова 

ХIклас 

Радостин Иванов Димитров 

XII клас 

Димитър Костадинов 

Вангелов 

10.01.23г 

вторник 

Миглена Джакова 

Десислава Русева 

История и цивилизация – ООП,  

Писмен 

Председател: Д.Славова 

Български език и литература – 

ООП, Писмен 

Председател: Г.Лазарова 

Български език и 

литература – ООП, Писмен 

Председател: Г.Лазарова 

11.01.23г 

сряда 

Росица Василева 

Гинка Авджийска 

География и икономика, ООП 

писмен 

Председател: Д.Спасов 

- Български език и 

литература – ИУЧ 

непрофилиран, Писмен 

Председател: Г.Лазарова 

12.01.23г 

четвъртък 

Даниел Спасов 

Иван Николаев 

Английски език, ООП 

Писмен, устен 

Председател: Онур Бирдар 

Чужд език по професията, 

английски език, ОПП 

Писмен, устен 

Председател: Онур Бирдар 

- 

13.01.23г 

петък 

Зорница Стайкова 

Онур Бирдар 

Биология и здравно 

образование, ООП 

Писмен 

Председател: Р.Василева 

Руски език, ООП 

Председател: Б.Неделчева 

Български език и 

литература, ЗПП с 

модули: 

Езикът и обществото; 

Езикови употреби; 

Диалогични прочити; 

Критическо четене и 

Езикова култура-ИПП 

Писмен 

Председател: Г.Лазарова 

16.01.23г 

понеделник 

Ралица Проданова Председател: Ана Вълчева Математика, ООП 

Писмен 

- 



Даниела 

Александрова 

Председател: Г.Авджийска 

16.01.23г 

Понеделник 

К.27 

Пенка Киркова 

Дима 

Андрапилова 

Музика, ООП 

Писмен, практически 

Председател: Ана Вълчева 

 - 

17.01.23г 

вторник 

Мария Николова 

Лилия Филипова 

Философия, ООП 

Писмен 

Председател: Цв.Кичукова 

Гражданско образование, ООП 

Писмен 

Председател: Цв.Кичукова 

Физическо възпитание и 

спорт, ЗПП с модули: 

Спортно усъвършенстване; 

Спортна анимация; 

Олимпизъм и олимпийски 

принципи; 

Наука и спорт; 

Спортна анимация-ИПП 

писмен 

Председател: Зл.Габерова 

18.01.23г 

сряда 

 Физическо възпитание и спорт, 

ООП, практически 

Председател: М.Аргиров 

Физическо възпитание и спорт, 

ООП, практически 

Председател: М.Аргиров 

Физическо възпитание и 

спорт, ООП, практически 

Председател: М.Аргиров 

19.01.23г 

четвъртък 

Ана Вълчева 

Вера Беганова 

Изобразително изкуство, ООП 

Писмен, практически 

Председател: М. Николова 

- - 

 

2.1. Продължителност на изпитите : 

2.1.1. писмен – до 3 астрономични часа; 

2.1.2. практически -  до 5 астрономически часа. 

2.1.3. Комбиниран – писмен и устен – 3 астрономични часа, от които до 30 минути за устната част; 

2.1.4. Комбиниран – писмен с практически – 3 астрономически часа, от които до 60 минути за писмената част; 

2.1.5. Писмен по профилиращ предмет – до 40 минути за всеки модул от задължителния профилиращ предмет;  



2.1.6. За изпити, които се провеждат в две части: Практическият и устният изпит започват непосредствено след приключване на 

писмения изпит за конкретния ученик. 

 

2.2. Срок за изготвяне на изпитните материали: 

2.2.1. Председателите на комисиите по оценяване на резултатите изготвят и заверяват при директора на училището конспектите за 

предстоящите изпити до 12.12.2022г. и ги предоставят на ЗДУПД. 

2.2.2. Конспектите и графика на сесията се публикуват на сайта на училището и онлайн класна стая за ученици СФО от Силвия Стайкова 

до 13.12.2022г. 

2.2.3. Председателите на комисиите по оценяване на резултатите изготвят и заверяват при директора на училището изпитните материали 

два дни преди датата на изпита. 

2.3. Време и място на проверка на писмените работи – до три дни след провеждане на изпита, на едно и също работно място - 

в кабинет 26, етаж 2 след 14,00ч) 

2.4. Време и място за оповестяване на резултатите от изпита: - В тридневен срок след приключване на изпита чрез 

съобщение в пощата на ученика. 

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ: 

3.1. ЗДУПД и РНИКТ изготвят електронни протоколи 3-82 и 3-80 за всеки изпит; 

3.2. ЗДУПД получава от квесторите протоколите и работите на учениците и ги предава на председателите на комисиите за 

оценяване; 

3.3. ЗДУПД приема от председателите на комисиите по оценяване протоколите с резултатите и работите на учениците и ги 

подготвя за архивиране, след което ги предава на директора. 

3.4.  Иван Николаев прави видеозапис на провеждането на всеки изпит, прехвърля го на електронен носител, който се съхранява 

до края на учебната 2022/2023 година при ЗДУПД. 

3.5. Квесторите  /по график/ 

• удостоверяват присъствието на допуснатите до изпит ученици в залата; 

• попълват Протокол 3-82 – за дежурство по време на писмен изпит. 

• не допускат шум и присъствието на външни лица в залите; 

• отстраняват виновните за нарушаване на реда ученици и лица с протокол; 

• заверяват с подпис и дата след края на писмената работа на учениците; 

• предават на ЗДУПД изпитните материали и работите на учениците. 

 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ОЦЕНЯВАНЕ: 



4.1. Изготвят изпитни варианти, като осигуряват избираемост на изпитни материали, включващи учебното съдържание по 

предмет/модул за съответния клас и ги заверяват при директора не по-късно от два дни преди датата на изпита. 

4.2. Изпитните материали за писмен изпит включват: конспект, формат, критерии за оценяване /за тестовите формати – еталон/. 

4.3. Изпитните материали за практически изпит включват: конспект/таблици с нормативи и се изработват като индивидуални 

практически задания с критерии и показатели за оценяване. 

4.4. Изпитните материали за комбиниран изпит от писмена и устна част включват: конспект за писмена и устна част, формат за 

писмена част, критерии за оценяване на двете части и за формиране на годишната оценка. 

4.5. Изпитните материали за комбиниран изпит от писмена и практическа част включват: конспект за писмена и практическата 

част, формат за писмена част, индивидуални практически задания, критерии за оценяване на двете части и за формиране на 

годишната оценка. 

4.6. Изпитните материали за изпит по задължителен профилиращ предмет включват: конспект за всеки задължителен и избираем 

модул; формат, съдържащ част за всеки изпитен модул, критерии за оценяване и формиране на годишната оценка по модул 

и по задължителен профилиращ предмет. 

4.7. В деня на изпита в залата за съответния клас, се извършва изтеглянето на изпитния вариант, точно в часа, обявен за начален 

за изпита. Всички ученици работят по изтегления вариант. 

4.8. Председателят и членът на комисиите за оценяване съставят протоколи с  номенклатурен номер 3-80. За всяка писмена работа 

се изготвя рецензия и се поставя оценка с точност до единица от всеки проверител. 

/Председателите проверяват с червен химикал, а членовете на комисиите със зелен/.  Крайната оценка от изпитите се формира 

като средно аритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяване с точност до единица. 

4.9. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част с 

точност до единицата. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е Слаб (2), когато някоя от оценките по 

отделните части е Слаб (2). В този случай поправителният изпит се полага и в двете части. 

4.10. Оценката от изпитите по задължителен профилиращ предмет е слаб 2, когато оценката по някой от модулите е слаб 2. В този 

случай поправителният изпит се полага само върху съответния модул от профилиращия предмет. 

4.11. Годишната оценката по профилиращ предмет се оформя с точност до 0,01. 

4.12. В тридневен срок след датата на изпита, представят на комисията за организация на изпитите протоколите, изпитните 

материали и работите на учениците, подредени по реда в протоколите и оповестяват резултатите по електронен път през 

служебните акаунти. 
 


