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З А П О В Е Д 

№ 1067 

гр. Дупница, 21.03.2018 г. 

         На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във 

връзка с чл. 9, ал. 2,  т. 7 от Наредба № 11 от 01.09.2016 година за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците и решение на Педагогическия съвет, проведено на 20.03.2018 г. (Протокол № 6) 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

  Система от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните 

резултати от обучението на учениците, оценявани по Наредба № 11от начален етап на основното образование, 

както следва: 

 

Отлично - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията и 

уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; притежава 

необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в 

различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат; 

 Добре - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; 

показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се 

нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации; усвоена е преобладаващата част от новите 

понятия; действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат 

 Задоволително -  ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в  

знанията  и в уменията си той има сериозни  пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; 

притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги 

прилага в определен кръг алгоритмизирани и изучавани  в клас ситуации с пропуски и грешки; действията 

му съдържат недостатъци  и рядко водят до краен резултат 

 

      С настоящата заповед да бъдат запознати учителите в начален етап от Анелия Йорданова – заместник-

директор УД. 

Контрола по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

Запознат със заповед №1067/21.03.2018 г. 

Анелия Йорданова – заместник-директор УД .......................     ................................. 
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