
  
 

З  А  П  О  В  Е Д 

№ 1602 

13.09.2019 г. 

 
На основание чл.112, ал. 1, т.2 и ал. 3 от ЗПУО, във връзка с чл. 29б от Наредба № 

3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на ученици в 

самостоятелна форма 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 
 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната. 2019/2020 година, както следва: 

 

І. ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ 

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

чл. 29б от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, е ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ГОДИШНА ОЦЕНКА. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния 

учебен предмет, изучавано през учебната година. 

През учебната година се организират 3 изпитни сесии, както следва 

 Януарска сесия – 06- 17 януари; 

 Майска /за ученици в дванадесети клас/ - 04 май – 15 май 

 Юлска сесия - 1 – 14 юли. 

 Августовска сесия /поправителна/ - 24 август – 04 септември 

Всички изпити са с начален час 14.30 в учебно време и 8.30 в неучебно време, в каб. 125 

на ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров” 

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

 

ІI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на 

обучение е една учебна година. През учебната година се организират 3 сесии /две редовни 

сесии и една поправителна сесия/. Желанието на ученика за явяване на определена сесия се 

удостоверява чрез заявление, подадено не по-късно от 1 седмица преди началото на 

изпитната сесия. 

Длъжностно лице, отговарящо за организацията и координацията на обучението на 

учениците в самостоятелна форма на обучение и водещо личните дела на учениците в 

самостоятелна форма на обучение – Мария Шопова - ЗДУД 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището за сведение и 

изпълнение. 

 

инж. Анета Чилингирова 

Директор на ПГМТ «Проф. Цветан Лазаров» 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА “ПРОФ. ЦВЕТАН 

ЛАЗАРОВ” 

 

гр.Пловдив, ул. “Братя Бъкстон” №71 А, тел.032/ 671 141, факс 032/ 671 143; 
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