
 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  

ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ”ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” №1 
тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД 07- 1014  /14.09.2020г. 
 
На основание чл. 258, ал.1, чл.259 ал.1 във връзка с чл.31, ал.1, т.2 от Наредба 15/ 22.07.2019г. 
за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти, ал.11 и раздел VІ чл.106, ал.1 т.5, чл.112 ал.1 т. 4, ал. 3, ал.4 от ЗПУО , във връзка 
с чл. 31, ал.6 и чл.37  от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 
образование, чл. 38 ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба №11 за оценяване резултатите от обучението на 
учениците 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

през уч. 2020 / 2021 г.  както следва: 
 

І. ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ 
 
 Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, съгласно 
чл. 38 ал. 1 и ал. 2 от Наредба №11 от 01.09.2016г.   за оценяване резултатите от обучението на 
учениците е ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО ПРЕДМЕТ ИЛИ 
МОДУЛ  . Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, 
изучавано през учебната година.  

Изпитите  се провеждат съгласно чл.41 от Наредба №11 от 01.09.2017г. за оценяване 
резултатите от обучението на учениците 
 През учебната година се организират 3 изпитни сесии /една за определяне на на годишна 
оценка по предмет или модул и две за промяна на оценката – поправителни изпити/ , както 
следва:  

- 04.01.2021г. до 11.02.2021г. – редовна сесия 
- 01.07.2021г. до 10.08.2021г. – първа поправителна сесия 
- 11.08.2021г. до 21.09.2021г. – втора поправителна сесия 

Редът за организиране на отделните сесии /дати, комисии и др./ се определя  в отделна  
заповед на директора, преди всяка конкретна сесия.  

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
           Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се 
подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния 
учебен план. 
           Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, могат да променят 
формата на обучението си в началото на учебната година. Промяна на формата на обучение се 
допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма 
на обучение. 
           За записване в самостоятелна форма на обучение, учениците могат да подадат заявление 
20 учебни дни преди първата изпитна сесия, определена в Правилника за дейността на 
училището с изключение на ученици с наложена санкция „преместване от дневна в 
самостоятелна форма на обучение“. 
            Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната 
учебна година, се счита за преустановил обучението си по собствено желание. 



           През учебната година се организират 3 сесии /една редовна сесия и две поправителни 
сесии/. 
 При своята подготовка учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение  
могат да посещават консултации и да получават указания във връзка с подготовката си по 
учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след 
предварително съгласуване с учителите, както и да ползват училищната библиотека. 
          За една учебна година учениците могат да полагат редовни изпити за два класа, ако в 
началото на учебната година са заявили такова обучение. Учениците полагат изпити за следващ 
клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния 
клас. 
           При промяна на учебния план по който са се обучавали, прекъсналите ученици 
задължително се явяват на приравнителни изпити за приравняване към новия действащ учебен 
план.  Ученик, който не е положил приравнителни изпити не се допуска до явяване на изпити за 
съответния клас.   
 
ІІІ. РЕД И ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДАЛЯНЕ НА 
ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА 
ОБУЧЕНИЕ за учебната 2020/2021 година 
 

1. Изпитите са ПИСМЕНИ, съгласно чл.41, ал.2 от Наредба №11 от 01.09.2016г. за 
оценяване резултатите от обучението на учениците, освен ако изпитът не е 
практически, комбинация от писмена и устна част или писмена и практическа част, 
съгласно чл.41, ал.3, 4 и 5  от Наредба №11/01.09.2016г. 

2. Комисиите за оценяване и провеждане на изпитите на учениците от самостоятелна 
форма на обучение се определят на основание чл.40, ал.1 от  Наредба №11 от 
01.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците. 

3. Срок за изготвяне на изпитните материали – 3 дни преди изпита. 
4. Време и място на проверка на изпитните работи – до 2 работни дни, след провеждане 

на изпита в учителската стая. 
5. Изпитите се провеждат по утвърден график. 
6. Място за оповестяване на резултатите – информационно табло на Блок Б, етаж 1. 

 
ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА: 
 

1. Комисия по организиране на изпита: 
 Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за 

нормалното му протичане, съгласно чл.43 от Наредба №11 от 01.09.2016г. за 
оценяване резултатите от обучението на учениците 

Отстранява от съответния изпит и напуска залата ученик, който: 
1. преписва от хартиен носител; 
2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства /мобилни 

телефони, алкулатори, таблети и др./; 
3. преписва от работата на друг ученик; 
4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; 
5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. 
 При отстраняване на ученик се съставя протокол, подписан от членовете на 

комисията по чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване 
резултатите от обучението на учениците, като в ротокола задължително се 
посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено. 

 Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл.4, ал.6 от Наредба №11 
от 01.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците. 

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



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

 Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището 
заедно с писмените работи на учениците. 
 

2. Комисия по оценяването: 
 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 с червен 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 оценката от изпитите е съгласно чл.42 от 
Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на 
учениците.  На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната 
оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица. 

3. След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по 
оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита 
заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в 
протокола. 
 

 Като длъжностно лице, отговарящо за организацията и координацията на 
обучението на учениците в самостоятелна форма на обучение и за водене на 
документацията определям Светла Иванова , на длъжност ЗДУД 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището срещу подпис за 

сведение и изпълнение. 
 Копие от заповедта да бъде поставена на сайта на  училището, за сведение на учениците 

в самостоятелна форма на обучение.  
Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично. 

     
                                     
МАРИЯНА МИТЕВА 
Директор на СУ „Васил Левски“, гр.Вълчи дол  
 
Запознати със заповедта: 

1. Светла Иванова ............................................. 
2. Людмила Петкова ......................................... 
3. Красимира Друмева ...................................... 
4. Златка Иванова ............................................. 
5. Надя Минева .................................................. 
6. Сияна Великова .............................................. 
7. Петя Тодорова ........................................... 



8. Снежана Георгиева .................................... 
9. Мариана Душкова ...................................... 
10. Таня Чернева .............................................. 
11. Любица Станчева ...................................... 
12. Елена Янкова ............................................. 
13. Ралица Великова ....................................... 
14. Снежана Кирова ....................................... 
15. Цветанка Тончева .................................... 
16. Светлана Стоянова ................................... 
17. Теофана Михайлова ................................. 
18. Здравка Тодорова ..................................... 
19. Нурджихан Мехмедова .............................. 
20. Мария Михалева ....................................... 
21. Лилияна Златева ....................................... 
22. Десислава Петрова ........................................ 
23. Гинка Савова ............................................. 
24. Иван Чобанов ........................................ 
25. Йордан Йорданов ................................. 
26. Светлана Кирова ........................................ 
27. Мая Петрова ........................................... 
28. Росица Колева ....................................... 
29. Денислава Николова ........................................ 
30. Недка Георгиева ..................................... 
31. Нина Костадинова ..................................... 
32. Цветозар Петков ....................................... 
33. Тошко Павлов ........................................... 
34. Зафир Ангелов............................................. 
35. Петър Петров ................................................. 
36. Маргарита Димитрова ................................ 
37. Виолета Петрова ......................................... 
38. Пенка Василева ..................................... 
39. Елис Бахтиарова ..................................... 
40. Марияна Михайлова .......................... 
41. Йорданка Петрова .................................. 
42. Жанета Христова ............................... 
43. Сениха Мусова ................................ 
44. Косьо Аянов ................................... 
45. Таня Кирова ......................................... 

 
 
 

 


