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ЗАПОВЕД № 3/15.09.2018 г. 
 

На основание чл. 112 от ЗПУО, във връзка с чл. 38 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците и подадени заявления за обучение 

на ученици в самостоятелна форма  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за учениците в 

самостоятелна форма на обучение през учебната 2016/17 година, както следва:  

І. Ученици в самостоятелна форма на обучение: 

№ Трите имена Клас 

1 Сергей Юлиев Димитров ІІ 

2 Веска Недялкова Георгиева VІІ 

 

ІІ. Изпити и изпитни сесии 

Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, съгласно 

чл. 38 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците, е изпит за определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху 

учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.  

Изпитите се провеждат в писмена форма, освен в случаите предвидени в чл. 41 от 

Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.  

През учебната година се организират три изпитни сесии (редовна и две поправителни), 

както следва:  

редовна – 21-31 януари 2019, 

поправителни – 01-12 юли 2019 и 02-13 септември 2019 

Редът за организиране на отделните сесии (дати, комисии и др.) се определя в отделна 

заповед на директора, преди всяка конкретна сесия.  

 

ІІІ. Организация на изпитите. Права и задължения на учениците 

Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на 

обучение е една учебна година (за една учебна година могат да се явяват на изпити за 

един клас). 

Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и 

указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените 

дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.  

Като длъжностно лице, отговарящо за организацията и координацията на обучението на 

учениците в самостоятелна форма на обучение и за водене на документацията 

определям: Симеон Николов Попов на длъжност ЗДУД 



Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището за 

сведение и изпълнение. Копие от заповедта да бъде поставена на информационното 

табло в училището, за сведение на учениците в самостоятелна форма на обучение. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Симеон Попов, зам-директор.  
 

 

 

Директор: 

Цонко Манчев 


