Държавни зрелостни изпити и
диплома
за средно образование на
ученик от
ППМГ “Васил Левски”
гр.Смолян

Що е това ДИПЛОМА ?






Свидетелство за завършване на учебно
заведение или присъждане на някакво
звание;
Свидетелство, давано като награда за
успешно представяне или за качество на
експонати на изложба, конкурс, фестивал;
Свидетелство, което удостоверява правото
на извършване на някакво действие или
упражняване на професия.

НОРМАТИВНА УРЕДБА









Чл.24. от Закона за народната просвета
Наредба №1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ
Наредба №3 от 17.05.2004 г. за организацията и
провеждането на държавните зрелостни изпити
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията
и
документите за системата на предучилищното и
училищното образование
Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г. за графика
Правила за информационна сигурност

Каква информация съдържа
УЧЕБНИЯТ ПЛАН?







Учебният план за всяка паралелка, се
състои от три раздела:
Раздел А – Задължителна подготовка;
Раздел Б – ЗИП – Задължително избираема
поготовка:
– профилирана;
– непрофилирана.
Друга подготовка – СИП, ЧК, БДП.

Как данните от Учебния план се
проектират в ДИПЛОМАТА?






Предметите от Културнообразователните
области от ЗП – Раздел А- в IX, X, XI, XII
клас се изписват в раздел ЗП на Дипломата;
Предметите от Културнообразователните
области от ЗИП – Раздел Б - в IX, X, XI, XII
клас се изписват в Раздел ЗИП на
Дипломата;
Предметите от СИП на Раздел В – се
изписват в раздел СИП на Дипломата

Забележка:
Тъй като учениците от профилираните
гимназии получават свидетелство за
основно образование след завършен IX клас,
оценките по предметите история и
цивилизция, география и иконмика, химия
и ООС, биология и ЗО, физика и
астрономия, изучавани в IX клас се
вписват в СВИДЕТЕЛСТВОТО за
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ .

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЗИ?







Вид - писмени и анонимни;
Времетраене – 4 астрономически часа;
Учебно съдържание - върху ЗП;
Формат – тест с различна структура в
зависимост от учебния предмет;
Оценяване – 100 точки

ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ СЕ
ИЗБИРА ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЗИ?

Математика
 Чужд език (АЕ, НЕ, РЕ, ФЕ)
 Предметен цикъл Философия
 История и цивилизация
 География и икономика
 Физика и астрономия
 Биология и здравно образование
 Химия и опазване на околната среда


НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА ПО
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ - 2021


Подаване на заявление за допускане до ДЗИ, в което
всеки зрелостник посочва предмета за ДЗИ по избор, и
регистриране на заявленията в софтуерния продукт –
от 01.03.2021г. до 19.03.2021 г.



След регистриране на заявленията, в софтуерния
продукт промени не се правят.



Важно е всички лични данни в заявлението да
съответстват на данните в личните документи. Всеки
зрелостник внимателно проверява личните си данни
вписани в картона и се подписва.

ВАЖНИ ДАТИ


Връщане на всички книги взети от библиотеката – до
30 май 2021 г.



Подаване на заявление за явяване на изпит за промяна
на оценка – от 10 до 12 май 2021 г.



Оформяне на годишните оценки – до 11 май 2021 г.



Последен учебен ден за ХІІ клас – 14 май 2021 г.



Изпити за промяна на оценки – от 14 до 17 май 2021 г.

ВАЖНИ ДАТИ



Заседание на зрелостната комисия за допускане
до ДЗИ – до 18 май 2021 г.



Обявяване на списъци с разпределението на
зрелостниците по училища, сгради и зали – до
18 май 2021 г.



Издаване на служебни бележки на учениците за
допускане до ДЗИ – до 18 май 2021 г.

КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ Д З И ?
Сесия май – юни 2021г.
БЕЛ – 19 май 2021г.
 Втори ДЗИ – 21 май 2021г
 По желание – 26 май – 31 май 2021г.
 Сесия август-септември 2021г.
 БЕЛ – 26 август 2021г
 Втори ДЗИ – 27 август 2021г.
 По желание – 30.08. - 02.09.2021 г.

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА:
Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното
училище със следните документи:
 документ за самоличност;
 служебната бележка за допускане до
държавни зрелостни изпити;
 не по-късно от 30 минути преди началото на
държавния зрелостен изпит.

ВАЖНИ ДАТИ


Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 07.06.2021 г.



В продължение на три дни след обявяване на резултатите
от писмените работи, учениците могат да ги видят в
определена за целта платформа, срещу документ за
самоличност.



Веднага, след получаване на протоколите с оценките,
започва подготовката на дипломите.



След като дипломите се разпечатат всеки ученик трябва
да се подпише собственоръчно на определеното място.



Срок за връчване на дипломите – до 22.06.2021г.

Ред и условия за полагането на
държавните зрелостни изпити


При неуспешно полагане на някой от
задължителните изпити, зрелостникът се
явява на следващата изпитна сесия.



Има право да избере същия или друг учебен
предмет за ІІ ДЗИ.

КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ
ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЗИ ?


В дипломата за средно образование;



Не заместват оценките от гимназиалния етап
на обучение;



При формиране на общия успех оценките от
ДЗИ и оценките от ЗП и ПП участват
равностойно.

ДЗИ и завършване на средно
образование
 Успешно

положилите задължителните ДЗИ
получават

ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ


Успешно завършилите ХІІ клас, но неположили
успешно ДЗИ могат, по тяхно желание, да получат

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ДЗИ и завършване на средно
образование
• Всички членове на зрелостната комисия се
подписват на всяка диплома.
• Дипломите се описват в регистрационната книга.
• Директорът се подписва и ги подпечатва с печата с
държавния герб.

• Всички дипломи се сканират за МОН.

ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ



А. РАЗДЕЛ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2
оценки
Б. РАЗДЕЛ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА – 18
оценки
В. РАЗДЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА – 3 или 4
оценки
Г. РАЗДЕЛ СИП



ОБЩ УСПЕХ: Образува се от сумата от средно-





аритметичните оценки от раздели А, Б и В и се
дели на 3

ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Б. РАЗДЕЛ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА
УЧЕНИЦИТЕ С ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС:




















БЕЛ:
средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас
ІІ ЧУЖД ЕЗИК:
средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас
МАТЕМАТИКА:
средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас
ИСТОРИЯ:
средноаритметичната от Х, ХІ и ХІІ клас
ГЕОГРАФИЯ:
средноаритметичната от Х, ХІ и ХІІ клас
ФИЗИКА:
средноаритметичната от Х, ХІ и ХІІ клас
БИОЛОГИЯ:
средноаритметичната от Х, ХІ клас
ХИМИЯ:
средноаритметичната от Х, ХІ клас
ИНФОРМАТИКА:
средноаритметичната от ІХ, Х клас
ИТ:
средноаритметичната от ІХ, Х клас
ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА: от ІХ клас
ЕТИКА И ПРАВО:
от Х клас
ФИЛОСОФИЯ:
от ХІ клас
СВЯТ И ЛИЧНОСТ:
от ХІІ клас
МУЗИКА:
от ІХ клас
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО: от ІХ клас
ФВС:
средноаритметичната от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ
ВЪПРОСИ















Колко и какви са ДЗИ? От кои предмети избират? Профилът определя ли
втория ДЗИ?
Какво става, ако не се явят? Може ли да се явят по-късно? Кога е следващата
сесия?
Какво става, ако получат слаб (2) на БЕЛ/на втория ДЗИ/на допълнителните
ДЗИ?
Как се формира оценката от ДЗИ? Какви са критериите за оценяване?
Може ли да си повишават оценката от ДЗИ?
Кой, как и къде ще проверява изпитните им работи?
Къде се вписват оценките от ДЗИ? Заместват ли оценките от гимназиалния
етап? Каква е тежестта им при изчисляване на общия успех?
Как ще се използват оценките от ДЗИ при кандидатстване във ВУЗ? Ще
заместват ли изпитите за прием?
Няма ли сроковете за полагане на ДЗИ да им попречат при кандидатстване в
чужбина?

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ






Примерни тестове с отговори
Учебно-изпитни програми
Изпитни материали от ДЗИ с отговори, ключ и
критерии
График на дейностите
https://www.mon.bg/bg/1

На всички зрелостници

УСПЕХ!

Дипломите на випуск 2017 г.


Дипломата за средно
образование е с
номенклатурен номер 3-34,
Дипломата за средно
образование за училищата по
изкуствата се издава с
номенклатурен номер 3-34И,
а за училищата по културата е
с номенклатурен номер 3-34К.



Наредба 4, чл. 57 (2) (Изм. ДВ, бр. 7 от 2008 г.)

Първа страница
регистрационен номер; дата на издаване; снимка на
притежателя на документа; подпис на притежателя;
кръгъл печат на училището;
данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН,
месторождение, ЛНЧ, гражданство; годината на
завършване; вид, наименование и местонахождение на
училището; вид на подготовката (непрофилирана,
профил, професия, специалност); форма и срок на
обучение; общ успех ......... (с думи и с цифри); № и дата
на протокола от решението на училищната зрелостна
комисия за придобиване на средно образование; подпис
на директора на училището; печат с държавен герб !!!!
Общият успех се изчислява като средноаритметична
оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
1. средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от
оценките в графата за държавни зрелостни изпити;
2. средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от
оценките по учебните предмети, изучавани в
задължителната подготовка;
3.средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от
оценките по учебните предмети, изучавани в
задължителноизбираемата подготовка.( внимание!)

Втора страница-ЗП
Раздел
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА -

оценките с думи и с цифри и общия
хорариум (внимание!);
Изучаваният език в 8-ми клас –
648 ч. / 468 ч.

Раздел
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА
ПОДГОТОВКА, ПРОФИЛИРАНА ИЛИ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА
ПОДГОТОВКА - изписване на

наименованията на учебните
предмети по учебен план, оценките
с думи и с цифри и общия хорариум
(внимание!);

Втора страница - ЗП

средноаритметичната оценка от
годишните оценки от гимназиалния
етап

общият хорариум учебни часове за
ЗП от раздел А на учебния план по
видове училища

Втора страница-ЗП

За спортните училища се изписва
“ТМСП” (теория и методика на
спортната подготовка)

Профилирана или задължителна
професионална подготовка
Изписват се:
Учебните предмети, включени като
профилиращи в училищния учебен
план

Средноаритметичните оценки от
годишните оценки в учебните
години, за които предметът е бил
профилиращ
Хорариумът се формира само от
учебните години, в които предметът
е профилиращ
За професионални гимназии се
изписват всички изучавани учебни
предмети от раздел Б на учебния
план

Трета страница - ЗИП и СИП

Средноаритметичната оценка от
годишните оценки, в които
учебният предмет е изучаван
като избираем

Хорариумът се изписва съгласно
раздел Б на училищния учебен
план.

Четвърта страница

• оценки с думи и с цифри срещу
задължителните държавни
зрелостни изпити;

• допълнително положени
държавни зрелостни изпити оценки с думи и с цифри срещу
всеки от тях;
• име, фамилия и подпис на
членовете на училищната
зрелостна комисия и на
директора;
• подписи и печат с държавен
герб;

