ІV Сменно- вечерна гимназия „Отец Паисий”
Правила за провеждане на годишни писмени изпити
задочна и самостоятелна форма на обучение
Преди започване на изпитза годишна оценка ученикът:
Заема определеното му място 5 (пет) минути преди началото на изпита;
Носи и ползва на всеки изпит химикалка, която пише със син цвят, а за
изпита по математика - молив и гума, линия, пергел, транспортир, триъгълник
Изслушва настоящия инструктаж
Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за
да ги постави на видно място.
Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:
Получава от квестор изпитния формат и листове за чернова;
Попълва трите си имена и класа
По време на изпит:
Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на изпита;
Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;
Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното
протичане на изпита;
Не подсказва и не преписва;
При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това
се отбелязва от квесторите в протокола.
След приключване на работата:
Предава изпитния вариант с листовете за чернова на квестора;
Изпитът протича с видеонаблюдение.

Организация на изпитите в задочна форма на обучение:
През учебната 2019/2020 година задочна форма на обучение има само в
единадесети и дванадесети клас
-- Изпитите по учебните предмети са организирани в четири изпитни сесии по
график , приет на ПС и утвърден от директор в началото на учебната година.
- Изпитите на учениците в задочна форма на обучение се провеждат в зали, в
които има осигурено видеонаблюдение. Записите от времето на изпитите се
архивират като неразделна част от документацията на изпитите.
- изпитите в задочна форма на обучение се полагат за определяне на годишна
оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано
във вечерна форма на обучение през съответната учебна година.

- Ученик, който е в задочна форма, при повтаряне на класа се обучава и се явява
на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб
(2)".
- Ученик се отписва от училището, когато се обучава в задочна форма и не се е
явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.
Организация на изпитите в самостоятелна форма на обучение:
Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план за самостоятелна форма на
обучение са организирани в две редовни изпитни сесии:януари и май-юни.
Изпитите са за определяне на годишна оценка върху учебното съдържание по
съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.
Учениците ползват учебно-изпитни програми/конспекти/, съобразени с действащите
учебни програми по предметите
Учениците от самостоятелна форма трябва да има предварително подадено заявление, в
което ученикът може да посочи учебните предмети , на които желае да се яви през
съответните редовни сесии сесии.
Ученици, които в рамките на определените редовни 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 подат отново
заявление.
Продължителността на изпитите в зависимост от тяхната форма и съгласно чл.
41, ал. 6, т. 3 (а-г) от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците е: 1. Два астрономически часа за прогимназиален етап, три
астрономически часа за гимназиален етап - в случаите, когато изпитът е писмен; 20.2
до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и
устна част; 2. до 150 минути - за писмената или за практическата част в случаите,
когато изпитът включва писмена или практическа част. Уста част имат изпитите по
чужди езици, а практическа част имат изпитите по информационни технологии и
технологии и предприемачество. По свят и личност се представя предварително
подготвен проект.
Явяването на изпити се провежда в една редовна и две поправителни сесии / май
– за дванадесети клас и юли и септември за останалите класове/ за всеки предмет по
учебен план за учениците от задочна и самостоятелна сесия:
Учениците от вечерна форма на обучение провеждат писмени годишни изпити
на поправителните сесии.

