
 

 

ЗАПОВЕД 
 № 402-580/14.09.2021г. 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 9, ал. 6 и 7 от Наредба № 11 от 
01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във 
връзка с решение на Педагогическия съвет (Протокол № 13/13.09.2021 г. ) 

 
ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
Система от символи на качествените показатели, с които се оценяват 
учениците от I до III клас през учебна 2021/2022 г., както следва:  

 

Качествени показатели за оценяване на учениците от І до ІІІ клас в сила от 

15.09.2021 год.. които да са  в сила само за учениците от I,II , III клас както 

следва: 
 

  

„Отличен”-             - ученикът постига напълно очакваните резултати от 

учебните програми.  В знанията и уменията му няма пропуски. Усвоени са всички нови 

понятия. Притежава всички компетентности и може да ги прилага самостоятелно при 

решаване на учебни задачи в различни ситуации.      

                                                                         

 „Много добър”-       - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати 

от учебните програми. Показва незначителни пропуски в знанията и уменията си. Усвоил 

е новите понятия и като цяло ги използва правилно. Доказва придобитите компетенции 

при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които 

не са изучавани в клас.                                                                                                                      

 

„Добър”-  - 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. Усвоени са преобладаващата част от новите 

понятия.                                                       

„Среден” -  ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните 

програми. В знанията и уменията си 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 ограничен кръг алгоритмизирани и 

изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки.  



 

 

 „Незадоволителен”- - ученикът не постига очакваните резултати от 

учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и 

зададени чрез степента на позитивен измерител „задоволително”. 

 
Системата от символи на качествените показатели се прилага от всички 

педагогически специалисти в училището, които изпълняват норма 
преподавателска работа в паралелки от I до III клас. Символите се поставят 
чрез чрез кръгъл печат или др.. 

При преместване на ученик копие от настоящата заповед се прилага към 
документите на преместения ученик.  

Класните ръководители на учениците от I до III клас се задължават да 
запознаят учениците и техните родители с определената система от символи 
на качествените показатели.  
  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените 
педагогически специалисти за сведение и изпълнение . Класните 
ръководители да запознаят  със съдържанието и учениците от съответните 
класове и техните родители. 

 

Контролът по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.  

  

 

      Директор :………….. 

                      Мустафа Бандьо 

 
 

  

 

 


