Средно училище “Св.Климент Охридски”, гр.Сухиндол, ул.“Росица”78
тел: 06136/29-61, 30-77 e-mail soukliment@abv.bg

Заповед
№ 79 /05 .02.2021 г.
Относно: формиране на училищни зрелостни комисии за провеждане на изпити по
професионална подготовка
На основание заповед №РД09-2119/28.08.2020 година на Министъра на
образованието и науката за определяне на датите за провеждане на държавни
изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на
професионална квалификация през учебната 2020/2021 година
ФОРМИРАМ:

І. Професионално обучение и образование
1. Училищна комисия за подготовка, провеждане и допускане до Държавни
изпити за придобиване на ІІ професионална квалификационна степен:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Елена Илиева Конашева – ст.учител практическо обучение
ЧЛЕНОВЕ:

2.
3.
4.
5.

Лидия Ангелова Паришкова– ст.учител БЗО и ПО
Димка Емил Георгиева – учител практическо обучение
Пламен Димитров Чернев – специалист лозаро-винар
Таня Николаева Чернева - старши учител по информационни технологии
и РКК

Разглежда постъпилите заявления от учениците и взема решение за допускане
или недопускане до държавни изпити за съответните дати.
Попълва Протокол номенклатурен номер 3-79 с допуснатите / недопуснатите до
държавни квалификационни изпити и го оповестява на обществено място в училището.
Протоколът се генерира автоматично и от информационната система на
АдминПро като:
Протоколът се попълва от председателя на комисията и се предава на директора;
Протоколът се ползва по образец в електронен вид;
Всяка страница се разпечатва. Председателя на комисията за допускане и
директорът на училището подписват края на всяка страница, полага се кръглият син
печат на училището. Празните редове се зачеркват с буквата „Z“.
Комисията взема решение за мястото на провеждане на изпита и прави
предложение до директора;
Определя работното място на всеки дванадесетокласник;
Осигурява необходимата документация за работата на квесторите по време на
провеждане на изпита – подпечатани с печата на училището празни листи, протоколи,
изпитни билети и пр.;
2.
Училищната комисия по проверка и оценка на резултатите от
изпит по теория и практика на професия и специалността.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Елена Илиева Конашева – ст.учител практическо обучение
ЧЛЕНОВЕ:
1. Лидия Ангелова Паришкова– ст.учител БЗО и ПО

2. Димка Емил Георгиева – учител практическо обучение
3. Пламен Димитров Чернев – специалист лозаро-винар
4. Таня Николаева Чернева - старши учител по информационни технологии
и РКК
Комисията по оценяване на писмените работи от изпита по теория :
Оценява писмените работи в съответствие с критериите, определени в
националната изпитна програма;
Всеки член на комисията оценява писмената работа, като вписва оценката си в
индивидуален протокол;
За всяка писмена работа се изготвя рецензия;
Оценката от държавния изпит по теория за всяка писмена работа се формира
като средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията с
точност до 0,01.
Рецензията и оценката се вписват от комисията върху писмената работа.
Учениците могат да се запознаят с оценката и рецензията за писмената си работа.
Оценката от държавния изпит по теория е окончателна. Когато получената
оценка е слаб 2,00, ученикът може да се яви отново на държавен изпит.
За резултатите от изпита по теория комисията съставя протокол, номенклатурен
номер 3-80.
Протоколът се генерира автоматично и от информационната система АдминПро.
Протоколът се попълва от председателя на комисията и се предава на директора,
съгласно указанията за воденето му.
Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът
подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.
Празните редове се зачеркват с буквата „Z“.
За провеждане и оценяване на изпита по практика.
Оценява изпълнението на практическото задание по практика в съответствие с
критериите, определени в националната изпитна програма.
Наблюдава изпълнението на практическото задание и може да се намеси само в
случаите на очевидна грешка, която води до злополука, изхабяване на материали и/или
повреда на техника и инструментите, с които се работи.
Всеки член на комисията оценява изпълнението на практическото задание, като
вписва оценката си в индивидуален протокол.
Оценката от държавния изпит по практика за всяко практическо задание се формира
като средноаритметична, от индивидуалните оценки на членовете на комисията с
точност до 0,01.
Оценката от държавния изпит по практика е окончателна. Когато получената
оценка е слаб 2,00, ученикът може да се яви отново на държавен изпит.
След приключването на изпита учениците и оценяващите обсъждат резултата и
крайната оценка.
От индивидуалното практическо задание оценките се прехвърлят в Протокол с
номенклатурен номер 3-80 за резултатите от държавния изпит по практика на
професията.
Протоколът се подписва и подпечатва с печата на училището.
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3. Училищна комисия за придобиване на професионална квалификация
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Илиева Конашева – ст.учител практическо обучение
ЧЛЕНОВЕ:
1. Лидия Ангелова Паришкова– ст.учител БЗО и ПО

2. Димка Емил Георгиева – учител практическо обучение
3. Пламен Димитров Чернев – специалист лозаро-винар
4. Таня Николаева Чернева - старши учител по информационни технологии
и РКК
Комисията за придобиване степен на професионална квалификация прави
следните обобщения – оценките от двата протокола с номенклатурен номер 3-80 се
прехвърлят в обобщения протокол за оценките от държавните изпити за придобиване
на професионална квалификация.
,Протоколът е с номенклатурен номер 3-81В и се попълва от комисията за
придобиване на професионална квалификация и отразява окончателните оценки на
учениците от проведените държавни изпити за придобиване на степен на
професионална квалификация.
Протоколът се генерира и от информационната система на АдминПро. Номерът
на протокола и датата на съставянето му се вписват в Свидетелство за професионална
квалификация.
5. Датите на изпитите и квесторите са следните:
Държавен квалификационен изпит по теория

04.06.2021г.

- начало 8,00часа
Квестори: Радослав Савов, Иваничка Каменова, Ивелина Русева
Място на провеждане: Кабинет по технологии на винопроизводството
Държавен квалификационен изпит по практика

07.и 08.06.2021г.

- начало 8,00часа
Място на провеждане: Кабинет по учебна практика
ІІ. На основание „ Вътрешни правила за работната заплата“ възнагражденията на
председателя и членовете на комисията са :
1. Практически – Председател – 8 лекторски часа
Членове – 5 лекторски часа
2. Проверка на писмените работи – по 0,5 лекторски часа на проверена изпитна
работа.
Със заповедта да се запознаят всички членове на комисията, главен
счетоводител и касиер.
Директор:…………………
/Румяна Иванова/
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Запознати със заповедта:

Елена Илиева Конашева ……………………….
Лидия Ангелова Паришкова………………………..

Димка Емил Георгиева …………………………
Пламен Димитров Чернев ……………………..
Таня Николаева Чернева ……………………………
Радослав Савов………………………………….
Иваничка Каменова……………………………
Ивелина Русева………………………………..

