
Единнна система за оценяване резултатите от 

обучението на учениците в 

 5.Вечерно СУ“Пеньо Пенев“ 

1. Нормативни основания  

1.1. Закон за предучилищното и училищно образование 

1.2.Наредба № 11 / 1.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на 

учениците , изм. и доп. от 2017 г. 

1.3. Стратегия за развитието на 5.Вечерно СУ „П. Пенев“ 

2. Основни положения  

2.1. Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите 

резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им 

реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката .  

2.2.При оценяване резултатите от обучението на учениците е необходимо да се спазва 

принципът на   равнопоставеност на учениците, прозрачност и предсказуемост . 

2.3. При оценяване резултатите от обучението на учениците е необходимо да се прилагат 

държавните образователни стандарти за усвояване на учебното съдържание по учебните 

предмети от задължителната и избираема подготовка .  

2.4. Единната система на оценяване включва: 1.  Критерии за оценяване на писмени работи 

/тестове , аргументативни текстове, коментари на текстове, решаване на задачи, съставяне 

на текст по чужди езици, работа с карти по история и география  и др. / 2. Критерии за 

оценяване на устни отговори. 

2.5. Единната система на оценяване в училище е инструмент за стимулиране на учениците 

към повишаване на нивото на знания, умения и компетентности и тяхното прилагане в 

бъдеще.  

3. Компоненти на оценката  

3.1. Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките които могат да се 

поставят са : отличен /6/, много добър /5/ , добър /4/ , среден /3/ и слаб/2/. 

3.2. Качественият показател, който определя степента на постигане на очаквани резултати 

от обучението е : 



 Отличен- ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми , в 

знанията и уменията му 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 . 

 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 

компетентности в познати ситуации, макар това да става с известна неувереност , 

действията му водят до краен резултат , който може да не съвсем точен. 

 Добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от 

учебните програми, показва придобитите знания и умения с пропуски и успешно се 

справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ за решаване на учебни задачи с 

по-висока сложност, усвоена е преобладаващата част от новите понятия, действията 

му съдържат неточности , но в рамките на изученото  водят до краен резултат. 

 Среден – ученикът постига само отделни части от очакваните резултати, в знанията 

му има сериозни пропуски, усвоени са само някои от новите понятия, притежава 

малко компетентности и ги прилага в ограничен кръг от изучаваните в клас 

ситуации , като допуска пропуски и грешки, действията му рядко водят до краен 

резултат. 

 Слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени 

като прагова стойност за успешност и зададени чрез позитивен измерител 

„среден“. 

3.3. На учениците със специални образователни потребности (СОП), които се обучават 

по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които 

може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения“. 

 

 

 

 

 

 

 



 Оценяване на писмените изпити на учениците 

Писмените изпити са под формата на тестове и се ползват както за текущи 

изпитвания така и за оформяне на срочна / годишна оценка.  За всеки писмен изпит се 

подготвят два или повече варианта за изпитване. Всички ученици работят върху един и 

същи вариант.  Всеки тест съдържа въпроси върху учебното съдържание , изучавано в 

съответния период / дял от учебното съдържание, срок, учебна година/ .  

Всеки тест се състои от въпроси за знания, въпроси за разбиране и задачи за 

приложение на знания в следното съотношение: 

20% въпроси за знание / затворен тип въпроси/ 

50% въпроси за разбиране / отворен тип въпроси/ 

30 % задачи за прилагане на знания  /решаване на задачи, преразказ, анализ на 

текст,  коментар на текст, аргументативен текст , съставяне на текст на чужд език и др. 

според спецификата на учебния предмет/ . 

Всеки верен отговор носи точка / точки , които формират скалата за оценяване и 

са съобразени с типа на въпроса. При въпросите от затворен тип верен отговор носи се 

оценява с една точка. При другите типове въпроси според обема на поставената 

задача, подусловията и др.  

Оценка среден /3/ се формира при минимум 30 % верни отговори. 

Формула за изчисление на оценката : 

Елементи :  

Р-резултат/оценка/ 

М-максимален брой точки по скалата 

R- брой точки /резултат/ на ученика 

Р=  2+4 x /R : М/ 

При оценяване на писмените работи на учениците учителят пише рецензия ,с която 

мотивира оценката. Писмените работи на учениците от вечерна форма на обучение се 

съхраняват от учителите по предмети в срок до края на учебната година. 

 Писмените работи за оформяне на годишна оценка на учениците   от индивидуална, 

самостоятелна и задочна форма на обучение се съхраняват в срок от 5 / пет/ години.  

 

 



  

Оценяване при устни изпитвания 

 

Отлична оценка Ученикът показва системни и задълбочени познания 
на учебното съдържание  
Ученикът построява логично и последователно своя 
отговор 
Отговорът на ученика е изчерпателен, без да се налага 
учителят да задава допълнителни въпроси  
Ученикът изразява лична позиция и самостоятелност в 
отговора 
Ученикът показва езикова култура и спазва 
правоговорната книжовна норма  

Много добра 
оценка 

Ученикът показва системни и задълбочени познания 
върху учебното съдържание 
Ученикът допуска несъществени неточности или 
отклонения при  изясняване на фактите 
В построяване на отговора си ученикът допуска 
несъществени композиционни пропуски  

Добра оценка В устното изложение на ученика са видни пропуски в 
познанията  
Отговорът на ученика  не е достатъчно убедителен от 
гледна точка на факти, изводи и/ или доказателства 
Ученикът допуска грешки по отношение на 
правоговорната книжовна норма 

Средна оценка В отговора на ученика се проявяват съществени 
празноти по отношение на учебния материал 
В отговора на ученика няма системност и логическа 
последователност 
Отговорът е непълен , липсват разсъждения по 
поставената тема, изводи и/или доказателства  
Ученикът не спазва правоговорната норма 

Слаба оценка Ученикът не познава учебното съдържание 
Ученикът не умее да построи логичен отговор 
Ученикът показва слаба езикова грамотност 

 


