
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ. ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА
ПРОМИШЛЕНОСТ

гр. Добрич, бул. “25 септември” № 47, тел/факс 602 197 
e-mail: pg_to@abv.bg

З А П О В Е Д
№534

13 май 2019 година

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 40, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците, във връзка с чл. 37, ал.1,т.1 и ал.2 при 
спазване изискванията на чл. 40 -  чл.43 от същия нормативен документ, и според 
чл.22, ал.6 от същата наредба

О П Р Е Д Е Л Я М :

Ред и организация за провеждане на поправителни изпити за определяна на 
срочна оценка за първи и втори учебен срок на 2018/2019 година на ученици, 
обучавани в дневна, във вечерна, както и в комбинирана форма при обучението при 
условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25% от учебните 
часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищен учебен план за 
съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана 
срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи 
изпитания по чл.12, ал.1 при спазване на принципа за ритмичност по чл.11, ал.1 от 
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 
както следва:

1. График на поправителна сесия - 10в клас

V»

Изпитен учебен 
предмет

Училищна комисия по организиране 
на изпита

Училищна комисия 
по оценяване

Дата, час и място 
за провеждане на 

изпита
председател и член председател и член

1. БЕЛ 28.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. инж.М.Енчева
2. инж.И.Пеев

1. Д.Кирова
2. Анка Колева

2. Английски език -  
писмен изпит

Английски език - 
устен изпит

28.05.2019 г. 
от 14.30 ч.

кабинет № 16
28.05.2019 г. 
от 14.30 ч.

кабинет № 16

1. Р.Иванов
2. Е.Георгиева

1. А.Симеонова
2. М.Дамянова
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3. История и 
цивилизации

03.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. А.Симеонова
2. А.Колева

1. Н.Статева
2. 3.Добруджанска

4. География и 
икономика

04.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. Св.Русев
2. М.Кондов

1 .Сн.Карова 
2. Н.Статева

5. Биология и здравно 
образование

06.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. инж.Г.Господинов
2. инж.М.Енчева

1. Сн.Карова
2. В.Раева

6. Физика и 
астрономия

07.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. Р.Иванов
2. Е.Георгиева

1. Н. Асан
2. Н. Христова

7 Химия и опазване 
на околната среда

10.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. Д.Андонова
2. Г.Добрев

1. Н.Асан
2. Г.Асан

8 ЗБУТ 14.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. А.Симеонова
2. А.Колева

1. инж.Н.Петрова
2. Сн.Карова

9 Технология на 
облекло от текстил

24.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. Н.Статева
2. Н.Асан

1. П.Андонова
2. А.Бъчварова

10 Основни
конструкции на 
облекло от текстил

25.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. Р.Иванов
2. Св.Русев

1. П.Андонова
2. А.Бъчварова

11 УП по технология 
на облекло от 
текстил

27.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

уч.работилница

1. П.Андонова
2. А.Бъчварова

3. График на поправителна сесия - 10г клас

№

Изпитен учебен 
предмет

Училищна комисия по организиране 
на изпита

Училищна комисия 
по оценяване

Дата, час и място 
за провеждане на 

изпита
председател и член председател и член

1. История и 
цивилизации

03.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. А.Симеонова
2. А.Колева

1. Н.Статева
2. З.Добруджанска

2. Етика 05.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. Н.Христова
2. П.Андонова

1. Д.Петрова
2. З.Добруджанска

3. Биология и здравно 
образование

06.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. инж.Г.Господинов
2. инж.М.Енчева

1. Сн.Карова
2. В.Раева

4. Химия и опазване 
на околната среда

10.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. Д.Андонова
2. Г.Добрев

1. Н.Асан
2. Г.Асан



/5 Електротехническо 
чертане -  
практически изпит

13.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. инж.М.Енчева
2. инж.Н.Монев

6 ЗБУТ 14.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

Г. А. Симеонова 
2. А.Колева

1. инж.Н.Петрова
2. Сн.Карова

7 Електроника 17.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

кабинет № 16

1. Св.Русев
2. М.Кондов

1. инж.М.Енчева
2. инж.Н.Монев

8 Електроенергетика 18.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

уч.работилница

1. Н.Христова
2. Н.Статева

1. инж. М.Енчева
2. инж. Н.Монев

9 УП по обработка 
на материалите

21.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

уч.работилница

1. инж.Г.Господинов
2. инж.Н.Монев

10 Лабораторна 
практика по 
ел.измервания

26.06.2019 г. 
от 14.30 ч. 

уч.работилница

1. инж. М.Енчева
2. инж. Н.Монев

Задължения на длъжностните лица:

1. Комисия за организиране на изпита:
Получава от Диана Кирова заместник-директор, или административния 
секретар Росица Андреева, протокол за дежурство при провеждане на 
писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита 
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.
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 Резултатите се отразяват в Протокол за 
резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 
3-80. В протокола да се вписват 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. На писмената работа да 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.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Диана Кирова -  зам.- 
директор, в петдневен срок след провеждане на изпитите и се оповестява на 
входа на училището.

4. Резултатите от приравнителните изпити се внасят в личния картон на 
ученика/ученичката от класният ръководител в 7-дневен срок след 
приключване на изпитите.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Диана Кирова -  на длъжност 
зам.директор.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение _ 
и изпълнение.


