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          СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
      2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

       www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             
 

         

УТВЪРДИЛ: 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор 

П Л А Н 

за приключване на І срок на учебната 2020/2021 година 

 

През учебната 2020/2021 година  

Наредба № 3 за системата на оценяването се прилага за учениците от ХІІ клас 

Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилага за 

учениците от I - XI клас 

 

1. Всички ученици от IV до ХІІ клас да имат необходимия брой оценки от устно, писмено 

или практическо изпитване за оформяне на срочна оценка по изучаваните предмети, 

съгласно изискванията на Наредба № 3 за системата на оценяването и Наредба № 11 за 

оценяване на резултатите от обучението: 

Отговорник: учителите 

Контрол: зам.-директори УД 

Срок: до 29.01.2021 г. 

 

2. Определяне с решение на ПС на ученици, които ще приключат с изпит І учебен срок 

поради недостатъчен брой оценки по даден изучаван предмет 

Отговорник: учителите 

Контрол: зам.-директори УД 

Срок: 11.01.2021 г. 

 

3. Оформянето на оценките за първи срок да приключи в срок до 29.01.2021 г. 

Отговорник: учителите по 

предмети 

Срок: 27.01.2021 г. 
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4. Определяне на ученици, които завършват първи учебен срок с оценка слаб 2 по 

предмети и се нуждаят от допълнителна работа съгласно изискванията на чл. 27 от 

Наредба за приобщаващо образование 

Срок: 29.01.2021 г. 

Отг. Учители по предмети 

 

5. Вписване на резултатите от първия учебен срок в електронния дневник и в 

училищната документация – 29.01.2021 г. 

Отговорник:  кл. ръководители 

Контрол: зам.-директори УД 

Срок: 29.01.2021 г. 

 

6. Изготвяне на справки за отсъствия за І срок на учебната 2020/2021 година с доклад за 

причината на отсъствия по уважителни и неуважителни причини и предприети мерки, 

справка за движението на учениците за 15.09.2020 - 29.01.2021 г. 

Контрол: зам.-директори УД 

Отговорник: кл. ръководители 

Срок: 29.01.2021 г. 

 

7. Да се изготвят обобщени отчети за учебната дейност по предмети от учителите и 

класните ръководители по предварително даден план и сведения за успеха на учениците 

Отговорник: кл. р-ли, учители 

Контрол: зам.-директори  УД 

Срок: 12.02.2021 г. 

 

8. Провеждане на заседание на педагогически съвет за отчитане резултатите от І учебен 

срок на учебната 2020/2021 година 

Отговорник:  Д, ЗДУД 

Срок: 23.02.2021 г. 

 

 

 

Планът е приет на заседание на ПС, проведено на 11.01.2021 г. (Протокол № 3) и е 

утвърден със заповед № 0670/12.01.2021 г. на директора 

 


