ДЕСЕТИ КЛАС –
приключване на първи
гимназиален етап
2020 г.

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ
НВО и ПРОФИЛИРАНЕ
164. ГПИЕ „МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС“,
15.01.2020 г.

Обучение в гимназиален етап
Въз основа на рамкови учебни планове.
За нас – рамков уч. план за профил „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ –
определя I и II чужд език за първи и втори профилиращ
предмет
ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 8., 9. и 10. клас
 обучение за придобиване на общообразователна и
разширена подготовка.
 след успешно завършване на 10. клас се издава
 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
 Удостоверението дава право за продължаване във втори
гимназиален етап и за обучение за придобиване на
професионална квалификация

1. В края на първи гимназ. етап (10. клас)
 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО)
 Задължително за учениците в дневна форма
 По желание за учениците в самостоятелна форма
 Министърът на образовнието и науката определя със
заповед датите
 НВО е писмен изпит на хартия и/или на компютър с изключ.
на компонента „говорене“ от изпита по чужд език, който е
устен.
 Едновременно за всички ученици; анонимен; в училището, в
което се обучава ученикът (когато не е в комп. среда) или в
определено от РУО (когато е в комп. среда).

Формат на изпитите за НВО
 БЕЛ – тест – избираем и свободен отговор и създаване на
текст - 90 минути, 23 задачи
 МАТЕМАТИКА – тест – избираем и свободен отговор – 90
минути, 17 задачи
 ЧУЖД ЕЗИК – тест – избираем и свободен отговор; създаване
на текст; компонент „Говорене“ – самостятелно устно
изложение, участие в диалог и/или отговор на въпрос - нива
А1 (60+12 мин.) , А2 (100+15 мин.) , В1 (130+15 мин.)
 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – тест – задачи с избираем и
кратък свободен отговор и практическа задача – тест 30 мин.
+ практическа задача 60 мин.

Оценки от НВО
 Записват се в точки в Удостоверението за първи
гимназиален етап – изразяват се като процент от
максималния брой точки
 Ако на изпита по чужд език е постигнат минимум 60% от
максималния брой точки – се записва постигнато ниво в
съответствие с Общата европейска езикова рамка.
 Ако на изпита по информационни технологии е постигнат
минимум 50% от максималния брой точки – се записва
постигнато ниво в съответствие с Европейската референтна
рамка за дигитални компетентности.
 Когато оценката от изпит от НВО е слаб 2, не се записва в
документа за завършен етап и не оказва влияние при
преминаване в по-горен клас

Дати за НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
Задължителни изпити
БЕЛ - 9.06.2020 г., начало 8.00 ч.
МАТЕМАТИКА - 11.06.2020 г., начало 8.00 ч.

Изпити по желание на ученика
 Чужд език - 17.06.2020 г., 8.00 ч.
 Информационни технологии – 15-19.06.2020 г. (по
график)

За изпитите по желание - срокове
ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ – ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
 за изпит по чужд език
 за изпит по информационни технологии

СРОКОВЕ
 от началото на април до 7.04. 2020 – подаване на
заявления
 заявленията се регистрират в електронна система на
МОН

2. Втори гимназиален етап – 11. и 12. клас
 обучение за придобиване на профилирана подготовка

 след успешно завършване на 12. клас – право за
явяване на държавни зрелостни изпити
 след успешно положени ДЗИ – ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ и по желание – европейско приложение
към дипломата на един от езиците АЕ, НЕ, ФЕ
 задължителни

ДЗИ по БЕЛ
ДЗИ по профилиращ предмет
 по желание на ученика - до 2 допълнителни ДЗИ

Учебно съдържание на ДЗИ
 БЕЛ – от задължителните часове във втори гимназ. етап
 II задълж. ДЗИ – от задължителните модули на
профилиращия предмет
ДЗИ по желание
 ако предметът е изучаван като профилиращ - от
задължителните модули на профилиращия предмет
 ако предметът не е изучаван като профилиращ – от
задължителните часове на средната степен
При неположени успешно задължителни ДЗИ – по свое
желание ученикът получава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП. Удостоверението не дава право за
продължаване на образованието

Профилирана подготовка
 Профилиращите предмети в даден профил са едни и
същи в 11. и в 12. клас
 Всеки профилиращ учебен предмет се състои от
модули
 Модулът е самостоятелно обособена част от
профилираната подготовка по съответния профилиращ
учебен предмет, насочен към надграждане на
компетентности, придобити в общообразователната
подготовка, както и към задълбочени компетентности в
определени и/или приложни области.

Профилирана подготовка
 Задължителните модули се изучават в 11. клас 4 ч./ седм. и в 12.
клас - 4 ч./седм. Програмите се утвърждават от министъра на
образованието и науката.
 Програмите на задълж. модули са на сайта на МОН:
https://www.mon.bg/bg/100598

 Избираемите модули, според училищния учебен план се изучават
в 11. клас с 1,5 ч./седм., а в 12. клас - 1 ч./седм. Програмите се
утвърждават от директора.

 Срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия
учебен предмет

 Годишната оценка по профилиращия учебен предмет се
формира като средноаритметична с точност до 0,01 от
годишните оценки по всеки модул от предмета

Завършване на втори гимназиален етап
 Окончателните оценки по всеки учебен предмет
при завършване на средно образование се
формират с точност до 0,01 като
средниаритметични от годишните оценки по
учебния предмет, изучаван във втория гимназиален
етап в задължителните и в избираемите учебни
часове.
 Наред с окончателните оценки при завършване на
средно образование в дипломата се вписват в
точки и оценки и резултатите от успешно
положените ДЗИ

Завършване на втори гимназиален етап
 Общият успех в дипломата за средно образование се
формира като средноаритметична оценка с точност
до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като
окончателни оценки по учебните предмети, изучавани
в задължителните часове, и от средноаритметичните
оценки, вписани като окончателни оценки по учебните
предмети, изучавани в избираемите часове.
 Окончателните оценки от първи гимназиален етап се
посочват в дипломата за средно образование, като
задължително се вписва и номерът на
удостоверението за първи гимназиален етап

Срокове за избор на профилиращи
предмети
 Избор на 2 профилиращи предмета от: Математика, История,
География, Биология, Физика, Химия
 Групите се формират при спазване на мин. брой ученици в
група
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: 14.02.2020 Г. (ПЕТЪК)
ЗАЯВЛЕНИЕТО – ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР – ПРЕЗ ПОЩИТЕ В Office 365
 След утвърждаване на профилите – НЕ СЕ ДОПУСКА СМЯНА НА
профила
 НЕ СЕ ДОПУСКА СМЯНА НА ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ В КРАЯ НА 11.
КЛАС

Благодаря за вниманието!

