9 ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ”АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН ”
София бул.”Патриарх Евтимий”№35 тел./факс 9877216, тел. 9878772
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО
НА 12 КЛАС (учебна 2021/2022 година)
I. КАЛЕНДАР
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.: пролетна ваканция
22.04.2022г. –25.04.2022г.: Великденски празници
26.04.2022 г. - 28.04.2022 год.: подаване на заявления за явяване на изпити за
промяна на оценката
01.05.2022 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност
(официален празник)
06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия (официален
празник)
12.05.2022 г.: ПОСЛЕДЕН УЧЕБЕН ДЕН за 12 клас
12.05.2022 г.: тържествено изпращане на Випуск 2022
13.05.2022 год. (начало: 09.00ч.; 14.00ч.), 16.05.2022г. (начало: 09.00ч.) - полагане на
изпити за промяна на оценката
до 17.05.2022г. - допускане до ДЗИ, издаване на служебни бележки за допускане и
разпределение по училища и стаи
18.05.2022 г. (начало 08.30ч.): ДЗИ по Български език и литература
20.05.2022 г. (начало 08.30ч.): II ДЗИ
26 май – 3 юни 2022 г.: допълнителни ДЗИ (по желание на ученика)
II. ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА по учебни предмети след завършена
образователна степен, (съгл.чл.35, чл.36 от Наредба №11/01.09.2016г. за оценяване
на резултатите от обучението на учениците)
1. Учениците, завършили 12 клас, имат право еднократно да се явят на изпити за
промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият
брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка
не може да е повече от три. За промяната на оценка по учебен предмет, който се
изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпит за
промяна на годишна оценка.
2. Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна
оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас.
3. Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага
върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен
предмет или модул за съответния клас.
4. Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху
учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.
5. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка е
крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит
по реда на чл. 33, ал. 1 и чл.34 от Наредба №11/01.09.2016г.

6. Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора на
училището.
Съгласно чл.35 ал.3 от НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците ученикът подава заявление до директора, с което се
отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл.23 от цитираната
Наредба.
III. ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
Ученици, получили годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от
общообразователната подготовка (ЗУЧ) или от профилираната подготовка (ИУЧ) имат
право на две редовни поправителни сесии. Редовните поправителни сесии за
учениците от 12 клас се провеждат до две седмици след приключване на учебните
занятия (13.05-26.05.2022г.) и до един месец преди началото на новата учебна година
(до 15.08.2022г.)
IV. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – организират се по реда на чл.132,чл.133,
чл.134,чл.138 от ЗПУО.
Държавните зрелостни изпити се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.
Държавните зрелостни изпити са два, като единият от тях е по Български език и
литература, а вторият - по профилиращ учебен предмет.
Чл. 134. (1) Задължителният ДЗИ по учебния предмет Български език и
литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните
учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование.
Максималният брой точки от държавния зрелостен изпит е 100. Резултатите от
изпита се записват в точки като процент от максималния брой точки. Изпитът се приема
за успешно положен при резултат, равен или по-висок от 30 % от максималния брой
точки.
(2) Вторият задължителен ДЗИ по чл. 132, ал. 2 се полага по учебен предмет, избран
от ученика измежду учебните предмети Чужд език - английски, френски, немски,
испански…, Математика,… Информационни технологии, Биология и здравно
образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География
и икономика, … ако ученикът го е изучавал в избираемите учебни часове като
профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование.
Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от
задължителните модули на профилиращия учебен предмет.
(виж Наредба № 5/ 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка – Учебноизпитни програми (съдържание, формат, оценяване)
По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани
от него учебни предмети. В случай че ученик е заявил желание за допълнителен ДЗИ
и не се е явил или е получил оценка слаб 2, то той не се вписва в дипломата му.
След полагане на ДЗИ в тридневен срок след получаване на копие от окончателните
протоколи с изпитните резултати и оценените изпитни работи, зрелостниците лично
може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за
самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.
(3) По свое желание лицето може да получи европейско приложение към
свидетелството за професионална квалификация и/или приложение към дипломата
за средно образование на чужд език - английски, френски или немски.
Чл. 138. (1) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от
изпитите по чл. 132, ал. 2 или някои от изпитите по чл. 132, ал. 3, по свое желание
получава удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно
образование, което дава право на професионално обучение. Удостоверението за
завършен втори гимназиален етап не дава право за продължаване на
образованието. (съгл.ЗПУО)

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (чл.30, чл.31 от
НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците)
Дипломата е официален документ, който се регистрира в определена за целта
регистрационна книга за издадени документи за завършено средно образование и се
описва в личния картон на ученика.
①Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно
образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните
оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в
задължителните и в избираемите учебни часове;
② В дипломата се вписват в точки и оценки и резултатите от успешно положените ДЗИ;
③Общият успех в дипломата за средно образование се формира като
средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани
като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в задължителните часове,
и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните
предмети, изучавани в избираемите часове.
④ Окончателните оценки от първи гимназиален етап се посочват в дипломата за
средно образование, като задължително се вписва и номерът на удостоверението за
първи гимназиален етап.

