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Политика за оценяване
Нормативно определен ред, принципи и практика

Наредба 11/2016г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците, глава трета, раздел втори, чл. 48,
чл. 49, чл. 52

Оценяването трябва да се разглежда не просто като
описващо постиженията, а като мощна движеща сила
за промяна в образователната система, водеща до
подобряване на качеството и до по-високи стандарти на
обучение.



Политика за оценяване

ПГЗ „Стефан Цанов“-
гр. Кнежа

През годините оценяването се превръща във важен ключ за
подобряване на качеството на образованието. То е един от най-
надеждните начини за установяване на проблемите,
независимо дали са на системно равнище, на равнище училище,
или засягат отделнияученик.

Оценяването, и по-конкретно, оценяването на индивидуалните
постижения на обучаваните е в обща концептуална рамка заедно с
три други базисни понятия – качество, стандарти и
отговорност. Става дума за разпределяне и конкретизиране на
отговорността за непостигане или постигане на действащите
образователни стандарти на всички – преки и косвени участници в
образователния процес.
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Процесите на преподаване, учене и оценяване са фундаментално
свързани и се допълват взаимно при изработване на академичните
стандарти за учениците от различните възрастови групи при завършване
на етапи и степени на обучение на учениците.

В този смисъл националните външниоценявания:
➢ Измерват – индивидуалните постижения и напредъка на учениците, с

цел последователна обратна връзка за учениците, учителите,
родителите и външнитеинституции.

➢ Мониторинг на ефективността на преподаването иусвояването
на учебнияматериал.

➢ Информация за учебния план и анализ на оценката при
планирането.
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.

➢ Информация за родителите и другите заинтересовани страни
относно напредъка научениците.

➢ Определят възможността на учениците и родителите да следят
и анализират собствените си постижения както и да
преценят възможността за продължаване на
образованието в следващите степени на образование –
придвижване в образователната система нагоре и на
собственото си изграждане като личности и
професионалисти, във връзка с поставените академични цели
в съответните образователни степени инива.

➢ Изграждат у учениците техники и умения да се справят в
ситуации на полагане на изпити и за управление на стреса.



Външни оценявания в 10 клас

ПГЗ „Стефан Цанов“-
гр. Кнежа

Задължителното външно оценяване по български език и
литература /09.06.2020 г./ и по математика / 11.06.2020 г./ в
десети клас, което ще се проведе за първи път в края на учебната
2019/2020 година, ще измерва знанията и уменията за целия първи
гимназиален етап, т.е. ще включва материал от осми до десети
клас включително.

Националното външно оценяване след 10 клас произтича от ЗПУО,
според който задължителен изпит се въвежда заради
разделянето на гимназиалнотообразование на два етапа.

Националното външно оценяване в 10 клас не е акт, свързан с
подбор или елиминация, а позволява проходимост към други
училища.



Външни оценявания в 10 клас

планиранода се проведе от 15 до 19 юни 2020 г.
ПГЗ „Стефан Цанов“-гр. Кнежа

През 2020г. десети клас ще завършат първите
ученици, които се обучават по новите учебни
програми.

В края на тази учебна година за пореден път ще
има външно оценяване на дигиталните
компетентности, но тази година е по-желание



Новите изпити

гимназиален етап.
ПГЗ „Стефан Цанов“-

гр. Кнежа
.

• Изпитът по български език и литература ще
включва задачи с избираем отговор, задачи с
кратък свободен отговор и създаване на текст.

изучавани• Въпросите ще са само върху  
български автори от 8-10клас.

• Времетраене – 90 мин.

• Оценяване – само в точки. Резултатите се
вписват в удостоверение  за завършен първи



Новите изпити

ПГЗ „Стефан Цанов“-
гр. Кнежа

Изпитът по математика ще включва задачи с избираем или със
свободен отговор. Конкретни модели на задачите ще бъдат
оповестявани преди началото на съответната учебнагодина.

Изпити по желание
По желание учениците могат да се положат още изпити – по чужд
език /17.06.2020 г./ и за определяне на равнището на
дигиталните компетентности /15-19.06.2020 г. по график/. При
постигнати 60% от максималния брой точки на оценяването по
чужд език учениците получават сертификат за ниво по Общата
европейска езикова рамка, а при поне 50% от максималния брой
точки по информационни технологии – документ за ниво по
Европейската референтна рамка за дигиталните
компетентности.



Удостоверение

ПГЗ „Стефан Цанов“-
гр. Кнежа

След успешно завършен първи гимназиален
етап, т.е. след завършен десети клас, учениците
получават удостоверение.
В него оценките от положените изпити ще се
записват в точки, както и като процент от
максималния брой точки.



Удостоверение

ПГЗ „Стефан Цанов“-
гр. Кнежа

В него ще се вписват средноаритметичните оценки по предметите от 8-10  
клас.
Точките и оценките от удостоверението няма да се включват в дипломата за
завършено среднообразование.

С удостоверението – могат да се включат в паралелките допълнителен прием 11 и
12 клас или да започнат работа (при спазване на изискванията на трудовото
законодателство).

В 11 и 12 клас ще се изучават задължително БЕЛ, математика, гражданско
образование, чужд език и профилиращи или специални предмети.

В дипломата за средно образование ще се включват само оценките от 11 и 12
клас и от матурите. МОН обмисля и промени в матурите.



Благодарим Ви за 
вниманието!

ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа


