
Oценяване – 2017/2018 
Две наредби в сила до 2021/2022 учебна година 

 Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците/ за ученици, които през учебната 
2017/2018 година се обучават в I, II, V, VI и VIII клас 

  Наредба № 3/15.04.2003 за системата за оценяване  за ученици, 
които през учебната 2017/2018 година се обучават в III, IV, VII, IX, 
X, XI и XII клас 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“  

С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ  ГР. КЪРДЖАЛИ 



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

обучението на учениците/ 
 

  Наредба № 3/15.04.2003 за 
системата за оценяване 

ученици, които през учебната 
2017/2018 година се обучават в I, 
II, V, VI и VIII клас 

ученици, които през учебната 
2017/2018 година се обучават в III, 
IV, VII, IX, X, XI и XII клас 
 

Входно ниво-до 3 седмици по учебни 
предмети или модули, които са 
изучавани през предходната 
учебна година в задължителните 
учебни часове. 
  диагностична функция с цел 
установяване на степента на 
усвояване на основни понятия, 
факти и закономерности и на 
придобитите компетентности, 
  Поставената оценка е част от 
минималния задължителен брой 
текущи оценки за първия учебен 
срок. 

 

 Входно ниво-В триседмичен срок от 
началото на учебната година се 
установява и оценява входното 
равнище на учениците.  
  Поставената оценка не е част от 
минималния задължителен брой 
текущи оценки за първия учебен 
срок. 
 
 



Текущите изпитвания се 
осъществяват ритмично и системно 
през първия и през втория учебен 
срок. 

Текущите изпитвания се 
осъществяват ритмично и системно 
през първия и през втория учебен 
срок. 

1 час-2 оценки 
до 2 часа седмично-2 оценки 
2,5-3,5 часа-3 оценки 
4 часа-4 оценки 

1 час-2 оценки/ 1 устно и 1 писмено/ 
2 часа-3 оценки/ 2 устно и 1 
писмено/ 
3 часа-4 оценки/ 2 устно и 2 
песмено/ 
4 часа-5 оценки/2 устно и 3 писмено/ 

 по учебния предмет "Физическо 
възпитание и спорт" - три оценки от 
практически изпитвания. 

След приключване на обучението по 
определена част (раздел) от 
учебното съдържание по учебния 
предмет се провежда контролна 
работа - групово писмено изпитване, 
при което се оценяват постигнатите 
резултати от учениците. 
Контролната работа се провежда 
за не повече от един учебен час. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Контролната работа се провежда 
за не повече от един учебен час. 
 



Контролните и класните работи се 
провеждат по график при спазване 
на следните изисквания: 
1. За една и съща паралелка не може 
да се провежда повече от една класна 
или една контролна работа в един 
учебен ден; 
2. За една и съща паралелка в една 
учебна седмица не могат да се 
провеждат повече от две класни 
и/или контролни работи; 
3. Не се провеждат класни работи в 
последната седмица от учебния срок. 
 

Контролните и класните работи се 
провеждат по график при спазване 
на следните изисквания: 
1. За една и съща паралелка може да 
се провежда не повече от една класна 
или една контролна работа в един 
учебен ден; 
2. За една и съща паралелка в една 
учебна седмица не могат да се 
провеждат повече от две класни 
работи; 
3. Не се провеждат класни работи в 
последната седмица от учебния срок. 
 

Класна работа 
 БЕЛ / от 5 до 12 клас/-2 слети часа 
 ЧЕ- само за гимназия-2 слети часа 
 Математика / 5-12 клас/ -1 час 
 Математика / профил/ - 2 слети 
часа 
Контролните и класните работи се 
съхраняват от учителя до края на 
учебната година.  

Класна работа 
 БЕЛ / от 5 до 12 клас/-2 слети часа 
 ЧЕ- само за гимназия-2 слети часа 
 Математика / 5-12 клас/ -1 час 
 Математика / профил/ - 2 слети 
часа 
Контролните и класните работи се 
съхраняват от учителя до края на 
учебната година.  



   Контролните и класните работи 
се коригират и рецензират от 
преподаващия учител и се връщат 
на учениците за запознаване с 
резултатите. 

   Оценяващият анализира и 
обобщава резултатите от 
контролните и класните работи, 
като в срок до две седмици след 
провеждането им уведомява 
учениците за направените изводи. 

   Контролните и класните работи 
се съхраняват от учителя до края 
на учебната година 

  Контролните и класните работи 
се коригират и рецензират от 
оценяващия и се връщат на 
учениците за подпис от родителя. 

  
 
 в срок до две седмици след  

провеждането им уведомява 
учениците за направените изводи. 

 Контролните и класните работи се 
съхраняват от учителя до края на 
учебната година 

 

За учебен предмет, който по 
училищен учебен план се изучава 
само през един от сроковете, се 
формира годишна оценка въз основа 
на съответната срочна оценка. 
Пример: 
Парви срок 18 часа - срочна и същата 
срочна – годишна 

Срочна оценка се формира само за 
учебните предмети, които по учебен 
план се изучават с повече от един  
учебен час седмично 
Пример: 
Парви срок 18 часа - не се пише 
срочна, а направо - годишна 
 



Чл.13. При текущите устни и 
практически изпитвания оценяващият 
е длъжен да аргументира устно 
оценката си пред ученика, а при 
текущите писмени изпитвания – 
писмено, с изключение на случаите, 
когато текущото писмено изпитване е 
под формата на тест с избираеми 
отговори и/или с кратък свободен 
отговор. 

Чл. 16. (1) Контролните и класните 
работи се коригират и рецензират 
от оценяващия и се връщат на 
учениците за подпис от родителя.  
(2) Оценяващият анализира и 
обобщава резултатите от 
контролните и класните работи, 
като уведомява учениците за 
направените изводи.  
 

Срочната оценка се формира от 
учителя, като се отчитат 
компетентностите на ученика върху 
учебното съдържание по съответния 
учебен предмет или модул, и при 
вземане предвид на текущите оценки. 
По учебните предмети, изучавани в I - 
IІІ клас не се формира срочна оценка.  
Не се формира срочна оценка и при 
обучение по индивидуални учебни 

програми на ученици със СОП по 

учебните предмети, по които 
оценяването е с качествените оценки по 
чл. 9 



      Срочна оценка не се формира без 
наличието на минималния брой 
текущи изпитвания по поради 
отсъствие на ученика в повече от 25 
% от часовете по учебния предмет в 
съответния вид училищна 
подготовка. В този случай ученикът 
полага изпит за определяне на 
срочна оценка. 
 

Срочната оценка се формира не по-
рано от една учебна седмица и не по-
късно от два учебни дни преди 
приключване на съответния учебен 
срок. 
 

Срочната оценка се оформя не по-
рано от една учебна седмица преди 
приключване на съответния учебен 
срок. 
 



   Годишната оценка по учебния 

предмет физическо възпитание и спорт 

за ученици, освободени по 

здравословни причини от изучаването 

му през един учебен срок, е срочната 

оценка за учебния срок, през който 

учебният предмет е изучаван. 

   Годишната оценка по учебния 

предмет физическо възпитание и спорт 

за ученици, освободени по 

здравословни причини от изучаването 

му през един учебен срок, е срочната 

оценка за учебния срок, през който 

учебният предмет е изучаван. 

 Учителят лично вписва поставените от 

него оценки в съответната 

задължителна училищна документация. 

Учителят лично вписва поставените от 

него оценки в съответната 

задължителна училищна документация. 

 чл 118 (5)-ЗПУО. Не се поставят 

оценки по учебните предмети, модули 

или дейности, предвидени за изучаване 

във факултативните часове от 

училищния учебен план, час по 

спортни дейности и час на класа, както 

и по специалните учебни предмети за 

учениците със сензорни увреждания. 

 
 За изучаваните в СИП часове по 

учебен план, с един и повече часове 

през учебната  седмица се поставят 

текущи и срочни оценки 



 Чл. 21.  

 (1) Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и за 

класните и контролните работи, са ориентирани към установяване на 

постигнатите компетентности като очаквани резултати от обучението, 

определени с учебната програма по учебния предмет или модул за 

съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни 

познавателни равнища, балансирани с оглед на целта на изпитването. 

 Чл 22.(12)  

 С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка 

по ал. 8 може да се удължи, но с не повече от един месец за ученик, който 

няма минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 и е допуснал 

отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с 

медицински документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в 

съответния вид подготовка.“ 

  



  

 В случаите по ал. 5, когато ученикът не се яви на определената дата 

за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, се определя 

втора дата за полагането му, която не може да бъде по-късно от две 

седмици след приключване на учебния срок. 

 Когато ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита 

за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет 

не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна 

оценка по съответния учебен предмет." 

  



Всеки ученик има право да положи 
изпит за промяна на годишна оценка 
по не повече от три учебни предмета 
общо, изучавани в задължителните 
и/или в избираемите учебни часове. 
 Изпитите за промяна на 
окончателна оценка при завършване 
на втория гимназиален етап се 
провеждат след приключване на 
учебните занятия съответно за ХII 
клас. 
 

Изпитите за промяна на годишна и 
окончателна оценка се провеждат 
след приключване на учебните 
занятия за ХII клас. 
 



  Резултати от обучението 

1. в І клас по всички учебни 
предмети се формира обща годишна 
оценка с качествен показател;  

от III до ХII клас по всеки учебен 
предмет или модул се формира 
годишна оценка с качествен и 
количествен показател.  
 

2. във II и в III клас по всеки учебен 
предмет се формира годишна 
оценка с качествен показател;  
 

3. от IV до ХII клас по всеки учебен 
предмет или модул се формира 
годишна оценка с качествен и 
количествен показател.  
 



Срочни и годишни оценки 

 Чл. 24. (1) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с 

определеното в учебната програма съотношение между текущите оценки 

от устните, писмените и практическите изпитвания, в т.ч. и от класните 

и/или контролните работи, и участието на ученика в учебния процес 

(работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически 

задачи, работа по проекти).  

 (2) Срочните и годишните оценки на учениците от ІV до XІІ клас се 

формират с точност до цяло число с изключение на случаите по чл. 23, ал. 8.  



Срокове за вписване на оценките 
 Чл. 25. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в 
съответната задължителна училищна документация.  

 (2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:  

 1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от 
практическите изпитвания;  

 2. до две седмици след провеждане на изпитването - за текущите оценки от 
писмените изпитвания;  

 3. в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки.  

 Чл. 26. (1) Окончателна оценка се поставя при:  

 1. завършване на първи гимназиален етап на средното образование;  

 2. завършване на втори гимназиален етап на средното образование.  

 (2) Окончателните оценки по ал. 1 може да се променят само по реда на 
изпитите за промяна на окончателната оценка.  

 (3) Окончателните оценки се записват в съответните документи за 
завършен етап.  



Завършване на ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Чл. 28. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на 

прогимназиалния етап на основното образование са годишните оценки по 

учебния предмет, изучаван във всеки от класовете - V, VI и VII, от 

прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни часове, а в 

спортните училища - и във факултативните учебни часове по учебен предмет от 

специализираната подготовка.  

 (2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на 

учебния предмет физическо възпитание и спорт или на учебен предмет от 

специализираната подготовка в спортно училище и през двата срока на 

определен клас, срещу учебния предмет за съответния клас в задължителната 

училищна документация се записва "освободен".  

 (3) Оценките по ал. 1 се записват в свидетелството за основно образование.  


