
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
2932, С. Абланнца, общ. Хаджидимово, обл. Блаюсвграл, ул. „Христо Ботев“ №1, 

тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57e-mail: souablanicav/ abv.bg.suablanica

З А П О В Е Д
г"  № РД-08-185 /30.11.2018г.

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 37, ал. 1 и ал.5 от Наредба № 10/01.09.2016 
г. за организиране на дейностите в училищното обучение и във връзка с чл. 38, ал.1,т.1 и 
ал.2 и чл.40, ал. 1,2,3,4 и 6 от Наредба № 1 1/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците и подадени заявления за обучение на ученици в самостоятелна 
форма

О П Р Е Д Е Л Я М

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТИ- ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ -IX  и XII клас, сесия- ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ на учебната 
2018/2019 г . , както следва:

№
по

ред
Учебен предмет Комисия по оценяването

С рок за 
изготвян 

е на
изпитнит

е
материал

и

Време и място за 
проверка на 

изпитните работи

•

С рок и място за 
оповестяване на 
резултатите от 

изпита

1 Български език и 
литература

Сълзета Зейнева-гл.уч-л по 
БЕЛ
Фатме Бялева-ст.уч-л по БЕЛ

07.12. 
2018 г

15.01.2019 г
Учителска
стая

15.01.2019 г 
К-т ЗАС

2 Английски език Гюлсуна Имам-Башова-ст.уч-л 
по АЕ
Цветомира Иванова -  ст. 
учител по А Е

07.12. 
2018 г

17.01.2019 г
Учителска
стая

17.01.2019 г 
К-т ЗАС

3 Математика Адем Зейнев-ст.уч-л по Мат 
Юлвие Гегова- ст.уч-л по Мат

07.12. 
2018 г

21.01.2019 г
Учителска
стая

21.01.2019 г 
К-т ЗАС

4 • Инф.технологии Адем Зейнев-ст.уч-л по ИТ 
Наджибе Ибраим-уч-л по ИТ

07.12. 
2018 г

22.01.2019 г 
Учителска 
стая '

22.01.2019 г 
К-т ЗАС

5 География и 
икономика

Адиле Имамова-ст.уч-л по ГИ 
МариянаГочева- ст.уч-л по ГИ

07.12. 
2018 г

31.01.2019 г
Учителска
стая

31.01.2019 г 
К-т ЗАС

6 Философски
цикъл

Надя Бекярова-уч-л по ФЦ 
Ангел Ангелов- уч-л по ФЦ

07.12. 
2018 г 
г

28.01.2019 г
Учителска
стая

28.01.2019 г 
К-т ЗАС

7 История и 
цивилизация

Асине Конедарева-уч-л по ИЦ 
Адиле Имамова-ст.уч-л по ГИ

07.12. 
2018 г

24.01.2019 г
Учителска
стая

24.01.2019 г 
К-т ЗАС

8 Биология и 
здравно образ.

Зейнел Топова- ст. учител по 
БЗО

07.12. 
2018 г

04.02.2019 г 
Учителска

04.02.2019 г | 
К-т ЗАС



Венета Вранчева -  ст. учител 
по БЗО

стая

9 Физика и 
астрономия

Недретка 11анева-ст.уч-л по 
ФА
Мария Каймаканова-ст.уч-л по 
ФА

07.12. 
2018 г

29.01.2019 г
Учителска
стая

29.01.2019 г 
К-т ЗАС

10 Химия и 
опазване на ОС

Юлвие Гърбева-ст.уч-л по 
ХООС
Катя Камбурова ст. учител 
по ХООС

07.12. 
2018 г

07.02.2019 г
Учителска
стая

07.02.2019 г 
К-т ЗАС

п Музика Гюлфе Ханьова-сг.уч-л ЦДО 
Сълзета Зейнева-гл.уч-л по 
БЕЛ /спец. музика/

07.12. 
2018 г

09.01.2019 г
Учителска
стая

09.01.2019 г 
К-т ЗАС

12 Изобразително
изкуство

Лидия Хавальова-ст.уч-л по 
ИИ
Малина Гелева -  учител по 
ИИ

07.12. 
2018 г

08.01.2019 г
Учителска
стая

08.01.2019 г 
К-т ЗАС

13 Технологии и
предприемачест
во

Недретка Панева -  ст. учител 
по ФА. ЧП.ТП
Фатме Бялева -  ст. учител по 
БЕЛ

07.12. 
2018 г

08.02.2019 г
Учителска
стая

08.02.2019 г 
К-т ЗАС

14 Физическо 
възпитание и 
спорт

Иван Безев -  учител по ФВС 
Федя Хавальов -  ст. учител по 
ФВС

07.12. 
2018 г

11.01.2019 г
Учителска
стая

1 1.01.2019 г 
К-т ЗАС

15 Френски език Сълзета Зейнева-гл.уч-л по 
БЕЛ
Фатме Бялева-ст.уч-л по БЕЛ

07.12. 
2018 г

13.02.2019 г
Учителска
стая

13.02.2019 г 
К-т ЗАС

Изпитите се провеждаi в ПИСМЕНА ФОРМА с продължителност 3/три/ 
астрономически часа, освен в случаите по чл. 29д, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 
3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:
1. Комисия по оценяването:

■ Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и 
критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание 
и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

■ В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на 
задаването на темите за изпита/теглене на изпитните билети/, при необходимост 
дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

■ Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е 
предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

■ След приключване на писмения изпит, председателят на комисията по оценяването 
получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като 
удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при 
провеждането на писмен изпит.



■ Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и 
члена/членовете на комисията

■ . Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или 
практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като 
първичен - за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен - за крайната 
оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната 
оценка от изпитите за определяне на годишна оценка е съгласно чл. 29з от Наредба 
№ 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя 
от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва 
обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват 
проверяващите лица.

■ След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията 
по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от 
изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на 
учениците в протокола.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Илвие Стамболиева-ЗАС при
спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Калинка Гайтанинчева-ЗДУД. 

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и

2. Сълзета Зейнева-гл. уч-л по БЕЛ

4.Гюлсуна Имам-Башова-ст.уч-л по АЕ

изпълнение.

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:

З.Фатме Бялева- ст.уч-л по БЕЛ

6. Адем Зейнев -  ст. учител по ИТ

9. Халил Имамов-ст.уч-л по Математика

7.Цаджибе Ибраим-уч-л по Инф.и ИТ

5.Цветомира Иванова -ст.уч-л по АЕ

8. Юлвие Гегова- ст.уч-л по Математика

1. Калинка Гайтанинчева-ЗДУД

10. Асине Конедарева-уч-л по ИЦ


