
 
 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ», ГРАД СИМИТЛИ 
2730 гр.Симитли,  обл.Благоевград,  ул.”Хр.Ботев”№34,  тел.: 0748/ 7 22 17; 7 22 48/ 7 25 35; 

  e-mail: sou_simitli_2006@mail.bg 

 
 

З А П О В Е Д  
 № РД - 08 -1000/13.09.2019 година 

 

       На основание чл.259, ал.1 и съгласно изискванията на чл.112 ал.1, ал.3 от ЗПУО, във 
връзка с чл. 31, ал.1, т.1, т.3 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 37 от 
Наредба №10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 
38, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба №11/01.09.2016 година за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците  и Раздел 4 на ПДУ 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

        Следните условия и ред за организиране и провеждане на изпитите с учениците в 
самостоятелна форма на обучение за учебната 2019 – 2020 година 

1.  Обучението на новопостъпилите в 9 клас ученици в СФО се провежда по утвърден  
учебeн план за профил „Хуманитарен”, прием след завършен 8 клас, приет на заседание на 
Педагогическия съвет с протокол №7 / 07.09.2017 г. и  утвърден със заповед № РД – 08 - 878/ 
11.09.2017 година на директора на училището 

2.  При преминаване на ученици от СУ – Симитли от дневна в самостоятелна форма на  
обучение, те завършват обучението си по учебен план, по който са започнали. 

3. Знанията и уменията на учениците по всички учебни предмети се оценяват чрез  
изпит за определяне на годишна оценка.  

4. Учениците в самостоятелна форма на обучение се допускат до изпити след  
предварително подадено заявление, в което ученикът може да посочи учебните предмети , 
по които желае да се яви през съответните сесии.  

5. Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най –  

късно 20 дни преди всяка  изпитна сесия.  

       6. Уениците могат да полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили 
всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 
       7. Изпитните сесии са: една редовна( месец януари - февруари) и две поправителни 
(месец май – ХІІ клас, месец юни – ІХ, Х, ХІ клас и м. септември). 
        8. Изпитите се провеждат в съответствие с Наредба    №3 / 15.04.2003 г. за системата на 
оценяване или Наредба №11/01.09.2016 година за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците: 
        9.1. Изпитът се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по 
съответния учебен предмет  за съответния клас и вид подготовка 
         9.2. Изпитите са в две части по: чужди езици – писмен изпит и устен изпит; 
информатика, информационни технологии. По музика и изобразително изкуство – писмен 
изпит и практически изпит за учениците, които се обучават по ЗПУО. По физическо 
възпитание и спорт изпитът е само практически. По останалите учебни предмети изпитите 
са в писмена форма. 
         9.3. Продължителността на изпитите е три часа, когато изпитът е писмен; до 30 
минути – за устната част, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част; до 150 
минути- за писмената или за практическата част, когато изпитът включва писмена или 
практическа част 
 



 
            9.4. Оценката от изпитите, когато се провежда 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. 
            9.5. Отстранява се от изпит и напуска залата ученик, който преписва от хартиен 
носител, от техническо устройство ( мобилен телефон, калкулатор, таблет и др.), от друг 
ученик. Използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация. 
            10. Изпитите се провеждат  по график, утвърден със заповед на директора на 
училището. 
             11. Графикът за провеждане на изпитите се поставя на информационните табла не 
по-късно от една седмица от началото на изпитната сесия. 
  12. Всеки учител подготвя и представя на директора за утвърждаване конспект за 
изпита по съответния учебен предмет, необходимата литература за самоподготовка, 
изпитни билети или тестове и критерии за оценяване. 
  13. С учениците в СФО при необходимост се провеждат консултации от 
преподавателите. Учениците имат право на безплатно ползване на училищната база, 
свързана с обучението им. 
 14. Учениците в СФО са длъжни сами и навреме да се информират за организацията 
и провеждането на изпитната сесия. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Й. Памуклийска – ЗДУД.  

  Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение 
и изпълнение. 

 

 
 
 

                                                           Директор: Таня Янкова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


