ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА
Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване
Изпити за промяна на оценка по учебен предмет са:
 изпити за промяна на годишна оценка;
 изпити за промяна на окончателна оценка.
Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка
и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите не може да е
повече от три.
За промяна на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап,
се допуска само полагане на изпит за промяна на годишна оценка.
Изпитите за промяна на годишна/окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните
занятия за XII клас:
15 май 2018 г. – 18 май 2018 г.
Изпитът за промяна на годишна оценка се полага:
 върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка;
 в писмена форма;
 в писмена и устна форма по чужд език;
 в писмена и практическа форма по информатика и нформационни технологии;
 в практическа част по фиизческо възпитание и спорт.
Продължителността на изпитите за промяна на годишна оценка е:
 три астрономически часа – за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената
част от изпитите по чужд език, по информатика и информационни технологии;
 по преценка на училищната комисия по оценяването, но не повече от 30 минути – за устната част
от изпитите по чужд език;
 по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от спецификата на учебния
предмет, но не повече от пет астрономически часа от изпитите за по информатика и
информационни технологии.
Изпитът за промяна на окончатена оценка за гимназиалния етап се полага:
 върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа;
 в писмена форма;
 писмена и практическа форма – по музика, избразително изкуство, информатика
информационни технологии;
 практическа форма – по физическо въпитание и спорт.
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Продължителността на изпитите за промяна на окончателна оценка е:
 пет астрономически часа – за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената
част от изпитите по музика, изобразително изкуство, информатика, информационни технологии;
 по решение на училищната комисия по оценяването в зависимост от спецификата на учебния
предмет, но не повече от шест астрономически часа – за изпитите, които се провеждат като
практически изпитвания (физическо възпитание и спорт), и за практическата част от изпитите по
музика, изобразително изкуство, информатика и информационни технологии.
Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка е крайна.
Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит.
Крайната оценка от изпитите се формира като средноаритметична от оценките на членовете на
училищната комисия по оценяването с точност до:
 единица – за изпитите за промяна на годишна оценка;
 0,01 – за изпитите за промяна на окончателна оценка.
Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средноаритметична от
оценките, поставени за всяка част, с точност, която се определя по горепосочения ред.
Крайната оценка от изпитите, които се провждат в две части е слаб 2, когато някоя от
оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и
върху двете части.

