СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ”
гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7
тел. 0357/6-20-87, 6-37-82, 6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org
ЗАПОВЕД № 1534/7. 06. 2022 год.
На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 31, ал.1 т.1 и т.2 от Наредба №15/
22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти и чл. 82, ал.3 от Наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване резултатите от
обучението на учениците
ОПРЕДЕЛЯМ
Комисия, график, място и начин за запознаване с индивидуалните си работи от
държавния зрелостен изпит на желаещите зрелостници за сесия май-юни 2022г., както
следва:
1.
Комисия:
Председател: Снежина Машева ЗДУД
Милка Пискова – председател на УЗК, гл. учител по БЕЛ
Силвия Бобекова – ст. учител по АЕ
Антонина Футекова – ст. учител по АЕ
Василка Навущанова – ст. учител по РЕ
Илина Гечева – ст. учител по математика
Георги Писков – ст. учител по ИЦ, член на УЗК
Мариела Варадинова – ст. учител по БЗО
Цветана Мулешкова – член на УЗК.
Стефан Дошков – член на УЗК;
Катя Джолова – член на УЗК.
2.
График:
8.06.2022г. от 12:00ч. до 16:00ч.
9.06.2022г. от 9:00ч. до 16:00ч.
3.
Място: СУ „Нешо Бончев“ – помощна сграда, каб. №2а и каб. №3а.
Учителите от комисията и класните ръководители да разпределят зрелостниците по време
и място така, че да не се получава струпване.
4.
Начин за запознаване с работа:
•
Председателят на комисията зарежда компютрите и съответната платформа с
паролата, която е известна само на него и до която няма достъп друг от присъстващите;
•
Подпомагащите учители са лицата, които влизат в платформата чрез
входящия номер на зрелостника и отговарят за показването на работата, съдействат на
зрелостника при разбиране на оценките и обясняват начина на оценяване, причините за
съответната оценка и критериите, които са били съблюдавани от националните оценители;
•
Зрелостникът представя документ за самоличност, който е необходим при
евентуална външна проверка, предоставя на съответните учители своя номер за проверка и
в присъствието на учител/и разглежда работата си;
•
При установяване на грешка – работата не е на зрелостника, има липсващ
лист или нещо друго от нея, зрелостникът подава заявление до директора на училището за
преразглеждане на работата.
Важно: Работата може да се подложи на преразглеждане само по горните две
причини – работата не е на зрелостника и има липсваща информация (лист или нещо
друго).
•
Заявлението се придружава с доклад от председателя на УЗК и учителя по
предмет, в който са описани обстоятелствата и има ли необходимост от преразглеждане.
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5.
За дейността си членовете на Комисията водят протокол и в
двата кабинета, където отбелязват трите имена на зрелостника, поискал проверка, изпита
от ДЗИ, времето за проверка и това се удостоверява с подписите и на двамата.
6.
Зрелостникът има право да направи само една проверка за всеки от
изпитите.
7.
Същият може да бъде придружен само от един родител при проверката.
8.
На компютъра, на който се извършва проверката, се работи само с учителя
по предмета, един член на зрелостната комисия, зрелостника и при желание – единия от
родителите.
9.
При необходимост времето за преглеждане може да бъде удължено до
10.06.2022г. 12:00ч.
Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и
изпълнение срещу подпис, а на зрелостниците за сведение.
Контрол по отношение на изпълнението ѝ ще осъществя лично.
ВЕСКА БАРОВА
Директор на СУ „Нешо Бончев”

