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ВТОРО СОУ „ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ – гр. ВАРНА 

 

 

ЗАПОВЕД 

РД-09-1751/03.08.2016 

 

На основание чл.259 ал.1 чл.49.,чл. 75, чл.106 ал.5, чл.112 , чл. 116,чл.117, чл.118 и чл.123 от ЗПУО 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Ред и организация за провеждане на втора поправителна сесия за ученици самостоятелна форма на обучение  в VII,VIII,X и XI  клас  ред и за 

уч. 2015/2016 г., както следва: 

 

 

 

Изпит по учебен 

предмет 

Формат на 

изпита 

Дата, начален 

час 

 

Ученици /клас 

Комисия по 

организиране 

на изпита 

(квестори) 

Комисия по 

оценяването 

Време и място 

за проверка на 

изпитните 

работи 

Срок и място за 

оповестяване на 

резултатите от 

изпита 

БЕЛ – ЗП 

писмен 

17.08.2016 

9.00ч. 

Стефан Красимиров Димитров VII 

Василена Иванова Тодорова VIII 

Костадин Илиев Георгиев XI 

 

Б.Къорчева 

Г. Александрова 

 

 

Ю. Кръстева 

Т. Атанасова 

 

 

До 22.08.2016 

Училище 

 

 

22.08.2016г 

информациононно 

табло 

 

Музика –ЗП 

Писмен/практически 

18.08.2016 

 

 

Василена Иванова Тодорова VIII 

 

Б.Къорчева 

Н. Хаджийска 

Г. Георгиева  

Г. Александрова 

 

 

 

До 22.08.2016 

Училище 

 

22.08.2016г 

информациононно 

табло 
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Из. Изкуство  – 

ЗП/ЗИП 

Писмен/практически 

18.08.2016 

9.00ч. 

Василена Иванова Тодорова VIII -ЗИП 

 

 

Б.Къорчева 

Н. Хаджийска 

К. Симеонов 

М. Мирчева 

До 22.08.2016 

Училище 

 

22.08.2016г 

информациононно 

табло 

 

Руски език  

Писмен/устен 

19.08.2016 

9.00ч. 

 

Марцияна Красимирова Георгиева Х Ф. Великова 

Б. Николова 

Е. Стоева 

С. Шабан 

До 22.08.2016 

Училище 

 

22.08.2016г 

информациононно 

табло 

 

Английски език – ЗП 

Писмен/устен 

19.08.2016 

9.00ч. 

Стефан Красимиров Димитров VII 

Теодора Младенова Тодорова VII 

Василена Иванова Тодорова VIII 

Магдалена Юлианова Василева Х 

 

 

 

Ф. Великова 

Б. Николова 

Е. Стоева 

З. Илинденова 

До 22.08.2016 

Училище 

 

22.08.2016г 

информациононно 

табло 

 

Информационни 

технологии  – ЗП 

Писмен/практически 

24.08.2016 

9.00ч. 

Василена Иванова Тодорова VIII 

 

М. Куртева 

Н. Гарвалова 

М. Христова 

К. Симеонов 

До 26.08.2016 

Училище 

 

26.08.2016г 

информациононно 

табло 

 

География  – ЗП /ЗИП 

Писмен 

24.08.2016 

9.00ч. 

Стефан Красимиров Димитров VII -ЗП 

Кристина Диянова Йорданова X-ЗП 

Марцияна Красимирова Георгиева Х-ЗИП 

 

 

 

 

М. Куртева 

Н. Гарвалова 

И. Василева  

Ж. Попова 

 

 

До 26.08.2016 

Училище 

 

26.08.2016г 

информациононно 

табло 

 

Биология  – ЗП 

Писмен 

25.08.2016 

9.00ч. 

Василена Иванова Тодорова VIII 

Кристина Диянова Йорданова X 

 

 

Б. Николова 

Н. Хаджийска 

Св. Филчева 

Ива Василева 

До 29.08.2016 

Училище 

 

29.08.2016г 

информациононно 

табло 
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Физика  – ЗП 

Писмен 

25.08.2016 

9.00ч. 

Теодора Младенова Тодорова VII 

 

 

Б. Николова 

Н. Хаджийска 

Д. Баева 

Д. Захариева 

До 29.08.2016 

Училище 

 

29.08.2016г 

информациононно 

табло 

 

ФВС  – ЗП 

Писмен 

29.08.2016 

9.00ч. 

Василена Иванова Тодорова VIII 

 

М. Куртева 

К. Григорова 

Г. Николова 

Д. Захариева 

 

До 02.09.2016 

Училище 

 

02.09.2016г 

информациононно 

табло 

 

БЕЛ – ЗИП 

писмен 

31.08.2016 

9.00ч. 

Стефан Красимиров Димитров VII 

Василена Иванова Тодорова VIII 

Мехмед Ахмед Шабан VIII 

Марцияна Красимирова Георгиева Х 

 

 

 

 

Н. Хаджийска 

П. Николова 

 

 

М. Куртева 

Ю. Кръстева  

 

До 02.09.2016 

Училище 

 

02.09.2016г 

информациононно 

табло 

 

Математика – ЗП 

Писмен 

02.09.2016 

9.00ч. 

Дарина Стефчева Стоянова VII  

Василена Иванова Тодорова VIII 

 

 

С. Филипова 

К. Симеонов 

В. Михайлова 

К. Григорова  

 

До 08.09.2016 

Училище 

 

 

08.092016г 

информациононно 

табло 

 

Срок за изготвяне на изпитните материали 16.08.2016 

Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание за класа и за съответния вид подготовка. 

Изпитите се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл. 29д, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за 

оценяване/ДОС.  

Изпитите за определяне на годишна оценка – върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.  

Всички изпити започват в 9ч. в съответния ден. 

 

Задължения на длъжностните лица:  

 

1. Комисия за организиране на изпита: 

 Получава от ТС протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, 



 

Заповед за поправителна сесия –самостоятелна  форма на обучение  

 

стр. 4 

както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола (информация за учениците, които следва да полагат  

изпитите, № и дата на заповед и др.;  когато училището ползва информационната образователна система Админ Про, протоколите се 

генерират от системата и се предоставят на комисията с попълнени данни).  

 Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.  

 Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване/ДОС.  

 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. 

 

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 и зелен 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 крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 29з от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за 

оценяване/ДОС: оценката се формира като средноартиметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с 

точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени 

за всяка част с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от 

оценките по отделните части е слаб 2; в тези случаи поправителният изпит на следваща сесия (ако конкретната сесия не е последна) 

се полага и в двете части. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват 

проверяващите лица. 
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 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. 

 

3. Оповестяването  на резултатите се извършва от техническия секретар, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.    

 

4. Резултатите от проправителните  изпити се внасят в личния картон на ученика/ученичката от класен ръководител  в 7-дневен срок след 

приключване на изпитите .   

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ирена Митева  – на длъжност ПДУД 

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

 

Директор: .............................. 

/Даниела Игнатова/ 

 

 

Запознати със заповедта: 

 

№ Име и фамилия Длъжност  Подпис 

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  
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 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  

 ................................................................ ..............................  
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