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З А П О В Е Д  

№ РД-09-448 / 17.12.2021 г. 

 

Относно: Утвърждаване график на дейностите за ДЗИ за учебната 2021/2022 г. 

На основание чл.259, ал.1, т.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, глава 

четвърта, раздел I, раздел V -  чл.95,чл.97, от Наредба № 11/ 01.09.2016 г за оценяването на 

резултатите от обучението на учениците във връзка с организирането и провеждането на ДЗИ за 

учебната 2021/2022 г съгласно Заповед № РД-09-1807/31.08.2021г .за определяне на дати  и график 

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ за учебната 2021/2022 година  

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ  

В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” УЧЕБНА 2021/2022 г.  

 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК КОНТРОЛ 

1 
Изработване План за информационната 

кампания за ДЗИ 
20.12.2021 ДИРЕКТОР   

2 
Запознаване на зрелостниците и родителите им с 

организацията и провеждането на ДЗИ 

м. януари  

м. март  

класни 

ръководители 
ЗДУД 

3 

Изготвяне на информационно табло с 

дейностите по подготовката и провеждането 

на ДЗИ: 

 Запознаване с нормативната уредба – 

Наредба № 3/17.05.2004 за организация и 

провеждане на ДЗИ;  

 График на ДЗИ; 

 График на дейностите по организацията и 

провеждането на ДЗИ; 

 Срокове :за подаване на заявления за 

допускане до ДЗИ; за получаване на служебни 

бележки; 

 Обявяване на списъците с разпределение 

на зрелостниците по училища, сгради и зали. 

31.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

След 

получаване 

на списъка от 

регионалната 

комисия 

ЗДУД; 

техническо лице; 

учители по ИТ; 

педагогически 

съветник; 

класни 

ръководители 

ДИРЕКТОР 

4 

Изготвяне на информационно табло с 

примерни материали от ДЗИ – минали години:  

 Формат на изпита; 

 Учебно-изпитни програми по всички 

предмети. 

31.01.2022 

ЗДУД; 

техническо лице; 

учител по ИТ; 

педагогически 

съветник 

ДИРЕКТОР 

5 
Презентации, публикувани на страницата на 

ПГЧЕ; 
м. януари 2022 комисия ЗДУД 

6 

Целенасочена и ефективна работа на класните 

ръководители за ДЗИ – запознаване с: 

  Нормативна уредба относно ДЗИ – 

Наредба № 3/17.05.2004 г. за организация и 

провеждане на ДЗИ; Заповед № РД-09-

1807/31.08.2021 г. на Министъра на МОН; 

Наредба № 11 /01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците в 

част:  

 Условия и ред за организиране на ДЗИ; 

  Явяване на трети изпит по желание – чл. 9 

а от Наредбата – разяснения и особености; 

м. ноември – 

м. май 2022 

ЯНА 

ДИМИТРОВА 

РАДКА ГЕШЕВА 

 класни 

ръководители 

председател на 

УЗК 

ЗДУД 
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 явяване на изпит за промяна на оценката.; 

 Формат на изпитите; 

 График за ДЗИ; 

 Указания, изисквания за попълване на 

документи относно ДЗИ – заявления; 

 Разясняване местоположението на 

училището, в което ще бъде всеки ученик. 

 Срокове и допълнителни указания; 

 Допустими помощни материали по 

различните учебни предмети 

Срокове за приключване на учебната година и 

полагане на изпити за промяна на оценка по 

учебен предмет – съгласно изискванията на 

Наредба № 3/2003 г 

7 

Провеждане на  родителски срещи – дневен 

ред: 

 Нормативна уредба относно условията и 

реда за организиране на ДЗИ; 

 Вид и времетраене на ДЗИ по различните 

учебни предмети; 

 Учебното съдържание, върху което се 

полага ДЗИ; 

 Знания, умения и компетентности, които се 

проверяват и оценяват; 

 Формат на изпитите; 

18.01.2022 

13.04.2022 

класни 

ръководители 

ДИРЕКТОР 

ЗДУД 

8 
Актуална и допълнителна информация за ДЗИ 

по електронен път; 

м. ноември – 

м. май 2022 
комисия ЗДУД 

9 

Подаване на заявление от учителите за 

участие в кампанията за ДЗИ като квестор, 

консултант, оценител; 

до 05.02.2022 

учители, които 

отговарят на 

изискванията 

ДИРЕКТОР 

ЗДУД 

10 
Заповед за определяне състава и 

задълженията на УЗК. 
до 07.02.2022 ЗДУД ДИРЕКТОР  

11 
Подаване на декларации от лицата, 

ангажирани с провеждането на ДЗИ; 
до 07.02.2022 

ръководител КК 

учители по ИТ 
ЗДУД  

12 

Разглеждане на постъпили заявления за 

оценители; за квестори, за учители 

консултанти и  учители по ЧЕ за четене на 

текст 

до 15.02.2021 ЗДУД ДИРЕКТОР 

 

Въвеждане на предложенията за оценители; 

за квестори, за учители консултанти и на 

учители по ЧЕ за четене на текст и изпращане 

на декларациите им до регионалната комисия 

за организиране и провеждане на ДЗИ  

до 24.02.2022 ЗДУД ДИРЕКТОР 

13 
Въвеждане на информация за сградата, зали и 

брой на места в залите; 
до 24.02.2022 

ръководител КК 

учители по ИТ 
ЗДУД 

14 Заседание на УЗК. 15.02.2022 
Председател на 

ЗК 
ДИРЕКТОР 

15 

Работни срещи по МО на тема: „Слабости в 

работата на учениците при подготовката за 

ДЗИ. Пътища за преодоляване, методи и 

средства за усъвършенстване работата по 

подготовка на учениците за ДЗИ” 

м. февруари 

2022 

Председатели на 

МО,  

учители по 

предмети 

ЗДУД 

16 
Подаване на декларации от лицата, 

ангажирани с провеждането на ДЗИ; 

м. февруари 

2021 

ръководител КК 

учители по ИТ 
ЗДУД  

17 

Подаване на заявленията на зрелостниците 

за допускане до ДЗИ, регистрация във 

входящия дневник с копие на личната карта, 

регистриране на заявленията в софтуерния 

продукт; изготвяне на справка до Регионалната 

от 03.02.2022  

до 18.02.2022 

класни 

ръководители 

учители по ИТ 

ДИРЕКТОР 

ЗДУД 
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комисия за организиране и провеждане на ДЗИ; 

издаване на служебни бележки 

18 

Подаване на заявленията до началника на 

РУО Бургас на желаещите зрелостници за 

допускане до трети ДЗИ – по желание по 

предмет, невключен в учебния им план 

от 03.02.2022  

до 18.02.2022 

Председател на 

ЗК 
ДИРЕКТОР 

19 

Обобщаване на данни по постъпилите 

заявления от зрелостниците за допускане до 

ДЗИ. Определяне и контролно сверяване на 

разпределението по учебни предмети, вид 

подготовка и нва на чужд език по сгради, зали 

и брой места за провеждане на ДЗИ 

до 04.03.2022 
ръководител КК 

учители по ИТ 
ДИРЕКТОР 

20 Заседание на УЗК; 18.03.2022 
Председател на 

ЗК 
ДИРЕКТОР 

21 

Заповед за определяне на учители и 

служители, които ще участват в 

организирането и провеждането на ДЗИ – 

майска сесия за учебната 2021/2022 г. и 

състава училищната комисия за техническо 

осигуряване на ДЗИ; Задължения на 

комисиите. 

15.04.2022 

Председател на 

ЗК 

ЗДУД 

ДИРЕКТОР 

22 
Проверка на съответствието между училищните 

учебни планове и личните картони на учениците 
17.04.2022 

класни 

ръководители 

ЗДУД 

 

23 
Подаване на заявления от желаещите за 

промяна на оценката по предмет; 
26.04.2022 

класни 

ръководители 

ДИРЕКТОР 

ЗДУД 

24 
Приключване на учебната година за 

зрелостниците; 

12.05.2022 класни 

ръководители 
ДИРЕКТОР 

25 

Полагане на изпити за промяна на оценка по 

учебен предмет съгласно изискванията на 

Наредба № 11/2016 г. 

до 13.00 часа 

на 17.05.2022 

учители по 

предмети, 

комисии 

ДИРЕКТОР 

26 
Заседание на училищната зрелостна комисия 

за допускане до ДЗИ; 
17.05.2022 

Председател на 

ЗК 
ДИРЕКТОР 

27 

Обобщаване на данните и информиране на 

регионалната комисия за провеждане на ДЗИ 

за допуснатите до ДЗИ зрелостници от ПГЧЕ 

„Васил Левски”; 

17.05.2022 учители по ИТ 

ДИРЕКТОР 

Председате

л на ЗК 

28 

Издаване на служебни бележки за допускане 

до ДЗИ, след регистрация в изходящия 

дневник и копие на служебната бележка в 

училищната документация 

17.05.2022 

класни 

ръководители, 

ръководител КК 

учители по ИТ 

ДИРЕКТОР 

ЗДУД  

29 
Получаване на служебни бележки за явяване 

на ДЗИ; 
17.05.2022 

класни 

ръководители  

Председател 

на ЗК 

30 
Обявяване на списъци с разпределение на 

зрелостниците по училища, сгради и зали; 
17.05.2022 

Председател на 

ЗК 
ДИРЕКТОР 

31 
Инструктаж на квестори и консултанти за 

деня на ДЗИ; 
до 17.05.2022 ДИРЕКТОР  

32 Участие в кампания за провеждане на ДЗИ; 
м. май, 

м. юни 2022 

учители, които 

отговарят на 

изискванията 

ДИРЕКТОР 

ЗДУД 

33 

Участие на учители в комисиите за 

провеждане на ДЗИ на ниво училище – УЗК, 

УКПДЗИ; 

м. май  

 м. юни 2022 

учители, които 

отговарят на 

изискванията 

ДИРЕКТОР 

ЗДУД 

34 
Участие на учители в дейностите за ДЗИ като 

оценители, квестори и консултанти;  

м. май  

м. юни 2022 

учители, които 

отговарят на 

изискванията 

ДИРЕКТОР 

ЗДУД 

35 Получаване на материали за ДЗИ  до 16.05.2022 ДИРЕКТОР  

36 

Провеждане на ДЗИ: 

 БЕЛ  

 Втори ДЗИ  

 

18.05.2022 

20.05.2022 
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 ДЗИ по желание на ученика  26.05.2022 

03.06.2022 

37 Обявяване на резултатите от ДЗИ; 08.06.2022 ЗДУД ДИРЕКТОР 

38 
Запознаване на зрелостниците с резултатите 

от ДЗИ 
12.06.2022 УЗК ДИРЕКТОР 

39 
Получаване на протоколите с резултатите от 

ДЗИ 
08.06.2022 ДИРЕКТОР  

40 
Определяне на комисия за запознаване с 

писмените работи от ДЗИ; 

09.06.2022 

12.06.2022 
комисия ЗДУД 

41 

Организация и контрол по изпълнение на 

дейностите за попълване и оформяне на 

документите от ЗУД; 

03.06.2022 

16.06.2022 

класни 

ръководители 

ДИРЕКТОР 

ЗДУД 

42 

Организация и контрол на дейностите по 

издаването на дипломите за завършено 

средно образование; 

16.06.2022 

22.06.2022 

класни 

ръководители 

ДИРЕКТОР 

ЗДУД 

 

 

ВЕСЕЛА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БУРГАС 


