
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”С.МОРАВА, ОБЩ.СВИЩОВ 

тел /факс: 0879489689 , e-mail : ou_morava@abv.bg 

 

З А П О В Е Д  

№ 296 / 14.09.2020 г. 

 
На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование чл. 

37 и чл.45, ал. 3 от Наредба №10/01.09.2016 год. за организацията на дейностите в училищното 

образование и решение на ПС –Протокол №12/03.09.2020г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

през учебната 2020/2021 година, както следва: 

 

І. УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната 2020/2021 г. 

 

 Трите имена на ученика Клас Форма на обучение 

1 Руска Василева Русева VІ непр самостоятелна - над 16 г. 

2 Димитър Василев Димитров VІІнепр.. самостоятелна - над 16 г. 

3 Вилиян Людмилов Илиев VІІнепр. самостоятелна – над 16 г. 

 

Руска Василева Русева, при успешно завършване на VІ клас, ще продължи в VІІ клас 

Димитър Василев Димитров, при успешно завършване на VІІ клас, ще получи свидетелство 

за завършено основно образование 

Вилиян Людмилов Илиев, при успешни изпити ще завърши VІІ клас ще получи свидетелство 

за завършено основно образование 

 

ІІ. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ на учениците, които ще се обучават в самостоятелна 

форма на обучение през учебната 2020/2021 г. 

 

 
Класен ръководител Клас Трите имена на ученика 

Форма на 

обучение 

1. Нелка Живкова Василева VІ непр Руска Василева Русева самостоятелна 

– над 16 г. 

2. Йонка Иванова Йозова VІІнепр. Димитър Василев Димитров самостоятелна 

– над 16 г. 

3. Йонка Иванова Йозова VІІнепр. Вилиян Людмилов Илиев Самостоятелна 

– над 16г. 

Лицето определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма на 

обучение има следните задължения: 

1. Уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите 

през годината:  

2.  Информира учениците за насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;  

3.  Предоставя на учениците конспектите по всеки учебен предмет и наличните учебни 

материали в  училището;  

4.   Уведомяването на учениците се осъществява чрез:  

- Електронната поща;  

- Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;  

- Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни 

дисциплини  

- Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите  

- Справка за резултатите от изпитите поставена на видно място на входа на 

училищната сграда.  
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5.    Да запознае учениците с приетите противоепидемични мерки разписани в Плана на 

ОУ”Св.св.Кирил и Методий”за дейностите в условията на COVID-19 

            6.    Отразява резултатите от изпитите в книгата за регистриране на самостоятелната 

форма на обучение и електронният дневник на училището. 

 

ІІІ. ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ 

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

чл. 38, ал. 1, т. 1 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. 

1. Изпитите по учебни предмети се организират в 3 /три/ сесии – 1(една) редовна с 3/три/етапа и 

2 (две) поправителни сесии: 

1.1. Редовната сесия : първи етап – януари (от 10 януари до 30 януари), втори етап март (от 10 

март до 30 март) и трети етап май(от 01 май до 31 май). 

1.2. Поправителните сесии са юнска (от 1 юни до 30 юни) и септемврийска (от 1 септември до 

24 септември). 

Всички учебни предмети от учебния план за съответния клас са разположени трите етапа на 

редовната сесия. При необходимост сесиите могат да бъдат удължени с до една седмица. 

1.3. По изключение, при здравословни или семейни проблеми, на учениците може да се 

разреши допълнителна сесия. Решението се взема от Педагогическия съвет. 

1.4. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за съответната 

учебна година, но не подавал заявление за явяване на изпити за съответната сесия не се 

допуска до изпити. 

1.5.Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година не са се явили на 

нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през следващата 

учебна година, се считат за отпаднали и се заличават от електронния регистър на 

училището.За да бъдат включени в обучението, те трябва да подадат отново заявление. 

Заявлението се подава до 15 септември на новата учебна година. 

1.6 Ученик не може да има повече от един изпит на ден (с изключение на предметите, които се 

изучават и в общообразователната подготовка, и в разширената подготовка). 

      Редът за организиране на отделните сесии се определя със  заповед на директора. 

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

През учебната година се организират 3 сесии /една редовни сесии в три етапа и две 

поправителни сесия/. 

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. 

Графиците за провеждане на изпитите се поставят на информационното табло, като 

класните ръководители информират учениците за това. 

Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след 

предварително подадено заявление. 

Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най-късно 10 

дни преди всяка редовна изпитна сесия. 

Директорът изготвя график за дежурство на квестори по време на изпитите, а учителите 

по съответния учебен предмет подготвят конспектите, изпитните материали и билетите за 

изпита. 

Изпитите се провеждат в стая 002, в която има видеонаблюдение при стриктно спазване 

на противоепидемичните мерки описани в Плана за работа на ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ в 

условията на COVID-19. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището срещу подпис 

за сведение и изпълнение. 



Копие от заповедта да бъде поставена на информационното табло на училището, за 

сведение на учениците в самостоятелна форма на обучение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

 

Диана Христова 

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  

 

 
 

Запознати със заповедта: 

 

№ Име и фамилия длъжност подпис 

1 Дияна Георгиева Старши начален 

учител 

 

2 Валентина Миланова Старши начален 

учител 

 

3. Йонка Йозова Старши 

прогимназиален 

учител 

 

4 Нелка Иванова Старши 

прогимназиален 

учител 

 

5 Нуршен Цветанова Учител в 

прогимназиален етап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 към Заповед № 296/14.09.2020 г. 

 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”С.МОРАВА, ОБЩ.СВИЩОВ 

тел /факс: 0879489689 , e-mail : ou_morava@abv.bg 

 

                                  Утвърдил:………………. 

Директор на ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ 

 
Г Р А Ф И К 

за изпитна сесия– редовна  

I етап - януари от 10.01.21г. – 30.01.21г.;II етап – март от 10.03.21г. – 30.03.21г.; III етап – май от 

01.05.21г – 31.05.21г. ,за провеждане на изпитите за годишна оценка за учениците, обучаващи се в 

самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година VІ и VII клас: 

 

Български език и литература ООП 11.01.2021 

Английски език ООП 12.01.2021 

Математика ООП 13.01.2021 

Информационни технологии ООП 14.01.2021 

Физическо възпитание и спорт ООП 15.01.2021 

Биология и здравно образование ООП 11.03.2021 

Изобразително изкуство ООП 12.03.2021 

История и цивилизации ООП 16.03.2021 

География и икономика ООП 18.03.2021 

Човекът и природата/Химия и ООС ООП 22.03.2021 

Музика ООП 24.03.2021 

Технологии и предприемачество ООП 05.05.2021 

Български език и литература ИУЧ/РП 10.05.2021 

География и икономика ИУЧ/РП 

Химия и ООС ИУЧ/РП 
12.05.2021 

Физика и астрономия ООП 17.05.2021 

Математика ИУЧ/РП ООП 26.05.2021 

 

Начален час на провеждане на изпитите:14.00 часа; място на провеждане- в стая 002 
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Приложение 1 към Заповед № 296/14.09.2020 г. 

 

 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”С.МОРАВА, ОБЩ.СВИЩОВ 

тел /факс: 0879489689 , e-mail : ou_morava@abv.bg 

 

                                  Утвърдил:………………. 

Директор на ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ 

 
Г Р А Ф И К 

за изпитна сесия–  първа поправителна 

01.06.2021г.- 30.06.2021г.за провеждане на изпитите за годишна оценка за учениците, обучаващи се 

в самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година VІ и VII клас: 

 

Български език и литература ООП 01.06.2021 

Английски език ООП 03.06.2021 

Математика ООП 07.06.2021 

Информационни технологии ООП 09.06.2021 

Физическо възпитание и спорт ООП 11.06.2021 

Биология и здравно образование ООП 14.06.2021 

Изобразително изкуство ООП 15.06.2021 

История и цивилизации ООП 16.06.2021 

География и икономика ООП 18.06.2021 

Човекът и природата/Химия и ООС ООП 22.06.2021 

Музика ООП 23.06.2021 

Технологии и предприемачество ООП 24.06.2021 

Български език и литература ИУЧ/РП 25.06.2021 

География и икономика ИУЧ/РП 

Химия и ООС ИУЧ/РП 
28.06.2021 

Физика и астрономия ООП 29.06.2021 

Математика ИУЧ/РП ООП 30.06.2021 

 

Начален час на провеждане на изпитите:14.00 часа; място на провеждане- в стая 002 
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Приложение 1 към Заповед № 296/14.09.2020 г. 

 

 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”С.МОРАВА, ОБЩ.СВИЩОВ 

тел /факс: 0879489689 , e-mail : ou_morava@abv.bg 

 

                                  Утвърдил:………………. 

Директор на ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ 

 
Г Р А Ф И К 

за изпитна сесия–  втора поправителна 

01.09.2021г.- 24.09.2021г.за провеждане на изпитите за годишна оценка за учениците, обучаващи се 

в самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година VІ и VII клас: 

 

Български език и литература ООП 

 

Български език и литература ИУЧ/РП 

01.09.2021г. 

 

01.09.2021г. 

 

9.00ч. 

 

14.00ч. 

 

Английски език ООП  

 

Технологии и предприемачество ООП 

02.09.2021г. 

 

 

02.09.2021г. 

 

9.00ч. 

 

 

14.00ч 

Математика ООП 

 

 Математика ИУЧ/РП ООП 

03.09.2021г. 

 

03.09.2021г. 

9.00ч. 

 

 

14.00ч 

Информационни технологии ООП 

 

 Физика и астрономия ООП 

07.09.2021г. 

 

07.09.2021г. 

9.00ч. 

 

 

14.00ч 

Физическо възпитание и спорт ООП 

 

Човекът и природата ООП 

08.09.2021г. 

 

08.09.2021г. 

9.00ч. 

 

 

14.00ч 

Биология и здравно образование ООП 

 

 Музика ООП 

09.09.2021г. 

 

09.09.2021г. 

9.00ч. 

 

 

14.00ч 

Изобразително изкуство ООП 

 

 Химия и ООС ООП 

10.09.2021г. 

 

10.09.2021г. 

 

9.00ч. 

 

 

14.00ч 

История и цивилизации ООП 

 

 Химия и ООС ИУЧ/РП 

13.09.2021г. 

 

13.09.2021г. 

9.00ч. 

 

 

14.00ч 

География и икономика ООП 

 

 География и икономика ИУЧ/РП 

 

14.09.2021г. 

 

14.09.2021г. 

9.00ч. 

 

 

14.00ч 

 

Начален час на провеждане на изпитите: 9.00 и 14.00 часа; място на провеждане- в стая 002 
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