
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СМЯДОВО 

9820 гр. Смядово, общ. Смядово, ул.”Черноризец Храбър” №16 

тел. 05351/20-90, e-mail sou_smiadovo@abv.bg 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

ЗАПОВЕД 

           № 106/30.09.2022 г. 

 

      На основание чл. 259 ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 112 от ЗПУО, чл. 37 от Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и чл. 38 ал.1 т.1 

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

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

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

форма на обучение през учебната 2022/2023 година в СУ «Св. св. Кирил и Методий» гр.  

Смядово, както следва: 

 

      І. Организация на изпитите. Права и задължения на учениците 

      При самостоятелна форма на обучение се прилага утвърдения училищен учебен план. 

      Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии.  

През учебната година за учениците в самостоятелна форма на обучение се организират 3 

изпитни сесии - една редовна и две  поправителни. Редът за организиране на отделните сесии 

се определя в заповед на директора, преди всяка конкретна сесия. 

      За лица, навършили 16 години  се допуска обучение за завършване на два класа в една 

година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението си.   

      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. 

      В срок до 1 месец преди началото на всяка сесия, учениците в самостоятелна форма на 

обучение получават срещу подпис график с конкретните дати за провеждане на  изпитите. 

      Графикът с конкретните дати за провеждане на  изпитите се публикува в сайта на 

училището.  

 

      ІІ. Изпитни сесии 

      Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, е изпит за 

определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по 

съответния учебен предмет, изучавано през учебната година. Когато получената оценка на 

изпит за определяне на годишна оценка е слаб (2) или не се явил, ученикът се явява на 

поправителен изпит. 

      Всички изпити се провеждат в зали с видеонаблюдение. 

      Изпитните сесии през учебната година се организират, както следва: 

1. За учениците от ХІІ клас: 

- редовна сесия – м.март/април 

- първа поправителна сесия – м. април/май 

- втора поправителна сесия – м.август  

2. За учениците от VІІ клас: 

- редовна сесия – м.юни 

- първа поправителна сесия – м. юли 

- втора поправителна сесия – м.август  

3. За учениците от V и VІ клас:  
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- редовна сесия – м. април/май 

- първа поправителна сесия – м. юни 

- втора поправителна сесия – м.август  

4. За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас:  

- редовна сесия – м. май/юни 

- първа поправителна сесия – м. юни/юли 

- втора поправителна сесия – м.август  

      Редът за организиране на отделните сесии се определя  в  заповед на директора, преди 

всяка конкретна сесия. 

      Лица, навършили 16 години, допуснати до обучение за завършване на два класа в една 

година, полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, 

предвидени за завършване на предходния клас. 

      Редът за организиране на сесии за завършване на два класа в една година се определя в 

отделна заповед, като завършването на първия от класовете е до 30 май. 

      Изпитните сесии за учениците, допуснати до обучение за завършване на два класа в една 

година, се провеждат, както следва: 

1. редовна - през м. март 

2. първа поправитела – м. април/май 

3. втора поправителна – м. май 

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

учениците в самостоятелна форма на обучение и за водене на документацията определям 

Сминка Христова Стоянова, зам.-директор по учебната дейност. 

      Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители. 

      Заповедта да бъде публикувана в сайта на училището. 

 

 

 

Директор: Марияна Йорданова 

 

 

 
 

 


