
 

СУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ – ГРАД ДОБРИЧ 

       Добрич 9300           тел./ факс 058 60 44 33 

ул. „Ангел Кънчев“ № 2     e-mail: prslaveikov@abv.bg 

 

ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ XI КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език 

изпитна сесия НОЕМВРИ 

2022/2023 учебна година 

 

Изпит по 

учебен предмет 

К 

л 

а 

с 

Дата/ 

начален час 

Място на 

провеждане 

Български език и литература, ООП/ЗУЧ  XI 21.11.2022/ 

08.00 ч. 
Конферентна зала 

Български език и литература, РП/ИУЧ XI 21.11.2022/ 

13.00 ч. 
Конферентна зала 

Английски език, ООП/ЗУЧ XI 22.11.2022/ 

08.00 ч. 
Конферентна зала 

Английски език, ПП/ИУЧ XI 22.11.2022/ 

13.00 ч. 
Конферентна зала 

Руски език, ООП/ЗУЧ XI 23.11.2022/ 

08.00 ч. 
Конферентна зала 

Руски език, ПП/ИУЧ XI 23.11.2022/ 

13.00 ч. 
Конферентна зала 

Биология и здравно образование, ПП/ИУЧ  XI 24.11.2022/ 

08.00 ч. 
Конферентна зала 

Математика, ООП/ЗУЧ XI 24.11.2022/ 

13.00 ч. 
Конферентна зала 

Гражданско образование, ООП/ЗУЧ XI 25.11.2022/ 

08.00 ч. 
Конферентна зала 

Физическо възпитание и спорт, ООП/ЗУЧ XI 25.11.2022/ 

13.00 ч. 
Конферентна зала 

 

 

 

РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ   

 

1. Във връзка с писмо № ОМД 11 – 3663/ 27.11.2017 г. на началника на РУО – Добрич и писмо № 

9105 – 396/ 23.11.2017 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на 

обучението в задочна форма на обучение и в самостоятелна форма на обучение и провеждането на 

изпитите за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, за 

провеждането на изпитите в СУ „П. Р. Славейков“ е определена Конферентна зала с функциониращо 

видеонаблюдение. 

2. Изпитите се организират и провеждат съгласно изискванията на Наредба № № 11 от 1 септември 

2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Учениците полагат изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул. Изпитите 

се полагат присъствено в училище. 



 

 

Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в 

учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид 

подготовка.  

Полагането на изпит по профилиращ учебен предмет се организира и провежда като единен изпит 

чрез общ изпитен материал, който създава възможност за проверка и поставянето на отделна оценка 

за придобитите компетентности по всеки модул. 

Изпитите се провеждат в писмена форма, освен в случаите по чл. 41, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 

11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

● Форма на изпита: 

- Писмен; 

- Устен – по модул "Устно общуване" от профилиращия предмет чужд език. 

- Комбинация от писмена и устна част по чужд език, с изключение на модулите "Устно общуване" 

и "Писмено общуване" от профилиращия предмет чужд език; 

- Практически – по учебния предмет физическо възпитание и спорт. 

● Продължителност на изпита: 

- Писмен изпит – три астрономически часа; 

- Комбинация от писмена и устна част по чужд език – три астрономически часа, от които до 30 

минути - за устната част; 

- Практически – до пет астрономически часа; 

- 40 минути за всеки от модулите от профилиращия предмет, с изключение на модул "Устно 

общуване", който е до 20 минути. 

3.   Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: за да се гарантира защитата на личните 

данни, информация ще се получава лично от учениците чрез проверка в протоколите от изпита, 

извършена от заместник-директор по учебната дейност не по-рано от седем работни дни след 

датата на съответния изпит. 

 

 


