
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

 
гр.Ветрен- 4480, ул.52-ра №2, тел.0898953507, ouvetren@ouvetren.eu, https://ouvetren.eu 

 

З А П О В Е Д 

№ РД – 03 – 193 от 12.12.2022 г. 

 

 

     На основание чл.259, ал.1, чл.118, ал.6, т.2 и чл. 112, ал.1, т.4 и ал.4 от Закона за 

предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 40, ал.6 от Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците във връзка с чл.40–

43 от същия нормативен документ 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

 1. Комисия за организиране на Януарска изпитна сесия за учениците в 

самостоятелна форма на обучение за учебната 2022 / 2023 година 

Председател – Елена Илиева Петкина– главен учител 

Членове – Величка Карчева- ст. учител по математика 

                  Любомира Сеферинкина – АТС 

 

 2. Списък на учениците от самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват 

на Януарска изпитна сесия: 

 
№ по 

ред 

 

               Име на ученика 

 

Клас 

 

              Учебен предмет 

1. Владимир Живков Христов 7  Биология и здравно образование ООП 

 Физика и астрономия ООП 

 Химия и опазване на околната среда ООП 

 

2. Емануил Виолетов Янин 7  БЕЛ ООП 

 Английски език ООП 

 Математика ООП 

 Информационни технологии ООП 

 История и цивилизации ООП 

 География и икономика ООП 

 Биология и здравно образование ООП 

 Физика и астрономия ООП 

 Химия и опазване на околната среда ООП 

 Музика ООП 

 Изобразително изкуство ООП 

 Технологии и предприемачество ООП 

 ФВС ООП 

 БЕЛ РП 

 Математика РП 

 Физическо възпитание и спорт РП 

mailto:ouvetren@
https://ouvetren.eu/


 

 

 3. График на Януарска изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение за учебната 

2022/ 2023 година, квестори и оценители:  
 

Изпит по 

учебен 

предмет 

Дата 

/ начален час/ 

място на 

провеждане 

Квестори 

Комисия по 

оценяването 

(председател 

         член) 

Срок за 

изготвяне на 

изпитните 

материали 

Време и 

място за 

проверка на 

изпитните 

работи 

Срок и 

място за 

оповестява

не на 

резултати

те от 

изпита 

БЕЛ ООП 

 

ПИСМЕН 

 

10.01.2023 г. 

11.00 ч. 

Мултимедийна 

зала 

Г. Самунджи  

Й. Манолова 

 

Е. Бикова 

Б. Паров 

от ОУ 

„Отец 

Паисий“- 

с. 

Мененкьово 

06.01.2023 г. 14ч. 

11.01.2023г. 

Мултимеди

йна зала 

12.01.2023г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

БЕЛ РП 

ПИСМЕН  

 

10.01.2023 г. 

13.30 ч. 

Мултимедийна 

зала 

И. Стоицева 

В. Карчева 

Е. Бикова 

Б. Паров 

от ОУ 

„Отец 

Паисий“- 

с. 

Мененкьово 

06.01.2023 г. 14ч. 

11.01.2023г. 

Мултимеди

йна зала 

12.01.2023г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Математика 

ООП 

ПИСМЕН 

 

11.01.2023 г. 

11.00 ч. 

Мултимедийна 

зала  

И. Краева 

Е. Кръстева 

В. Карчева 

П. 

Методиева-

от ОУ 

„Отец 

Паисий“- 

с. 

Мененкьово 

07.01.2023 г. 14.00ч.  

12.01.2023г. 

Мултимеди

йна зала 

13.01.2023г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Математика 

РП 

ПИСМЕН 

 

11.01.2023 г. 

13.30 ч. 

Мултимедийна 

зала  

Е. Петкина 

С. Шантова

  

 

В. Карчева 

П. 

Методиева-

от ОУ 

„Отец 

Паисий“- с. 

Мененкьово 

07.01.2023 г. 14.00ч.  

12.01.2023г. 

Мултимеди

йна зала 

13.01.2023г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Информацио

нни 

технологии 

ООП 

ПИСМЕН и 

ПРАКТИЧЕС

КИ 

12.01.2023 г. 

11.00 ч. 

Компютърен 

Кабинет 

Й. Манолова 

И. Краева 

 

 

 

В. Карчева 

Л. Парова 

09.01.2023 г. 13.01.2023г. 

14.30ч.  

Компютъре

н  

кабинет 

 

16.01.2023 

г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

История и 

цивилизации 

ООП 

ПИСМЕН 

13.01.2023 г. 

11.00 ч. 

Мултимедийна 

зала  

В. Атанасов 

Г. Самунджи 

 

Е. Бикова 

Б. Паров 

от ОУ 

„Отец 

Паисий“- 

с. 

Мененкьово 

10.01.2023 г.. 16.01.2023г. 

14.00ч. 

 

Мултимеди

йна зала 

17.01.2023г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 



 

 

География и 

икономика 

 ООП 

ПИСМЕН 

16.01.2023 г. 

11.00 ч. 

Мултимедийна 

зала  

Е. Кръстева 

И. Краева 

 

К. Видев 

В. Иванова 

 

12.01.2023 г. 17.01.2023г. 

14.00ч. 

Мултимеди

йна зала 

 

18.01.2023г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Английски 

език ООП 

 

ПИСМЕН 

 

 

УСТЕН 

17.01.2023 г. 

11.00ч. 

Мултимедийна 

зала  

Й. Манолова 

С. Павлова 

И. Чардаков 

П. Еленкова 

от ОУ 

„Отец 

Паисий“- 

с. 

Мененкьово 

13.01.2023 г. 18.01.2023г. 

14.00 ч. 

Мултимеди

йна зала 

19.01.2023 

г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Биология и 

ЗО ООП 

ПИСМЕН 

18.01.2022 г. 

11.00 ч. 

Мултимедийна 

зала  

 

В. Атанасов 

Г. Самунджи 

 

В. Иванова 

В. 

Димитрова 

СУ „Христо 

Ботев“ гр. 

Септември 

16.01.2023 г. 19.01.2023г. 

14.00ч. 

Мултимеди

йна зала 

20.01.2023 

г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Физика и 

астрономия 

ООП 

ПИСМЕН 

19.01.2023 г. 

11.00 ч.  

Мултимедийна 

зала  

 

Е. Кръстева 

И. Краева 

 

Л. Парова 

В. Карчева 

17.01.2023 г. 20.01.2023г. 

14.00ч.  

 

Мултимеди

йна зала 

23.01.2023 

г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда ООП 

ПИСМЕН 

20.01.2023 г. 

11.00 ч. 

Мултимедийна 

зала  

 

Й. Манолова 

В. Атанасов 

Л. Парова 

А. 

Бакърджиева  

СУ „Христо 

Ботев“ гр. 

Септември 

18.01.2023 г. 23.01.2023г. 

14.00ч.  

Мултимеди

йна зала 

24.01.2023 

г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Технологии и 

предприемаче

ство 

ООП  

ПИСМЕН 

23.01.2023 г. 

11.00 ч. 

Мултимедийна 

зала  

 

С. Павлова 

В. Атанасов 

И. Ненов 

В. Карчева 

20.01.2023 г. 24.01.2023г. 

Мултимеди

йна зала 

14.00ч.  

 

25.01.2023 

г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Музика ООП 

ПИСМЕН И 

ПРАКТИЧЕС

КИ 

24.01.2023г. 

11.00 ч. 

Мултимедийна 

зала  

 

 

Г. Самунджи 

Л. 

Сеферинкина 

 

С. Павлова 

Л. Парова 

20.01.2023 г. 25.01.2023г. 

Мултимеди

йна зала 

14.00ч. 

 

26.01.2023г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 



 

 

Физическо 

възпитание и 

спорт ООП 

ПРАКТИЧЕС

КИ 

 

25.01.2023 г. 

9.00 ч. 

Спортна 

площадка 

 

Г. Самунджи 

Л. 

Сеферинкина 

 

Ир. Стоицева 

К. Видев 

23.01.2023 г. 25.01.2023г. 

Спортна 

площадка 

 

26.01.2023г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Физическо 

възпитание и 

спорт РП 

ПРАКТИЧЕС

КИ 

 

25.01.2023 г. 

13.00 ч. 

Спортна 

площадка 

 

Е. Петкина 

С. Шантова 

 

Ир. Стоицева 

К. Видев 

23.01.2023 г. 25.01.2023г. 

Спортна 

площадка 

 

26.01.2023г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Изобразител

но изкуство 

ООП 

ПИСМЕН И 

ПРАКТИЧЕС

КИ  

26.01.2023г. 

11.00 ч. 

Мултимедийна 

зала  

 

Е. Кръстева 

И. Краева 

 

 

 

 

И. Ненов 

Л.  

24.01.2023 г. 14.30ч. 

27.01.2023г. 

Мултимеди

йна зала 

27.01.2023 

г. 

Канцелария

- 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий” 

Продължителността на изпитите в процеса на училищното образование за класовете от 

прогимназиалния етап на основната образователна степен е: 

1.  Два астрономически часа - в случаите, когото изпита е писмен или 

практически; 

2. Два астрономически часа, от които до 30 минути – за устната част, когато 

изпитът е комбинация от писмена и устна част; 

3. Два астрономически часа, от които до 45 минути – за писмената част, в 

случаите, когато изпитът включва писмена и практическа част; 

Изпитите се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по 

съответния учебен предмет, за съответния клас и за съответният вид подготовка. 

Получената оценка от изпитите за определяне на годишна оценка не може да се променя. 

Когато получената оценка е Слаб 2, ученика се явява на поправителен изпит.  

Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата 

ученик, който: 

1. преписва от хартиен носител; 

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, 

калкулатори, 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. 

За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на училищната 

комисия по организирането на изпитите, 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 случаите на отстраняване от изпит ученикът може да се яви отново на съответния изпит на 

следващата изпитна сесия. 

 

 

 



 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА: 

1. Комисия за организиране на изпита: 

 Подготвя 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. 

 Подготвя изпитните зали и осигурява листове за чернова. 

 Размножава необходимост изпитните материали 

 Архивира цялата документация, свързана с провеждането на изпитната сесия. 

 

2. Квестор: 

 Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за 

нормалното му протичане. 

 Спазва продължителността на изпитите. 

 Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени 

за изпита и не ползва мобилна устройства. 

 Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното 

протичане на изпита. 

 Не допуска подсказване и преписване.  

 Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на 

излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала. 

 Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на 

предаване. 

 Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището. 

 

3. 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 на 

комисията. Председателят на комисията по оценяване проверява с червен химикал, а членът- 

със зелен химикал.. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или 

практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен - за 

всеки член на изпитната комисия, и като окончателен - за крайната оценка на ученика, 

определена от изпитната комисия. Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение, 

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. 



 

 

      Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На 

писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която 

се подписват проверяващите лица. 

      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. 

 Оповестяването на резултатите се извършва от административно –техническия 

секретар при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване. 

       Резултатите от изпитите по учебни предмети се считат за годишни оценки на ученика 

за учебната 2022 / 2023 година. Същите да бъдат внесени в Книгата за самостоятелна форма 

на обучение на училището и в НЕИСПУО. 

          

 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

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

 

 

                                          Подписът на директора е заличен 

ЛЕНА ПАРОВА        На основание чл.4,т.1 във връзка  

   с чл 5, т. 1в от Регламент (ЕС) 2016/679 

Директор на ОУ «Св. св. Кирил и Методий» гр. Ветрен 

 


