
 

 
 

З А П О В Е Д  
 
На основание чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, указания на МК и МОН и във връзка с провеждане на 

неприсъствено дистанционно обучение на учениците в електронна среда до края на учебната 

2019/2020 година  

 

Н А Р Е Ж Д А М 
 

 

1. По изключение за учебната 2019/2020 година да се отмени изискването за провеждане на  

текущо изпитване от комисия за установяване на изходното равнище на учениците в дневна 

форма на обучение по изучаваната от тях специалност във всички класове. 

2. Срочни оценка за втори учебен срок се формира от обучението от разстояние без да 

се изисква определеният в чл. 12 на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците минимален брой изпитвания по учебен предмет.  

3. Класни и контролни работи и изпити за определяне на срочна  

оценка при обучение от разстояние в електронна среда се провеждат само при наличието на 

технически условия, които гарантират обективното им протичане.  

     4.  Оформянето на годишните оценки на учениците по т. 1 да се извърши от техния учител, 

въз основа на срочната оценка на ученика от първия учебен срок, на получените текущи оценки 

през втория учебен срок и степента на изпълнение на очакваните резултати от обучението през 

учебната година, определени в учебната програма за съответната специалност. 

    5. Оформянето на годишните оценки на учениците по останалите учебни предмети от 

специализираната и професионална подготовка да се извършва от съответния учител на 

ученика, въз основа на оценката от първи учебен срок, на получените текущи оценки през 

втория учебен срок и постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, 

изучавано през втория срок. 

    6. Своевременно да се информират учениците за условията и реда на оценяването им по 

учебните предмети от раздела за специализирана и специфична професионална подготовка, 

включени в учебните планове. 

 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на училището. 

 

 

 

СВЕТЛОЗАР ЧАВДАРОВ 

Директор на  НХГ „Цанко Лавренов” 
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