
График за 

завършване на 

випуск 2022

МГ “Баба Тонка”, Русе



НОРМАТИВНА УРЕДБА

 Чл. 132. от ЗПУО

 Чл. 44. от Наредба № 8 от 23.08.2016 г. за 

документите за училищното образование

 Чл. 84. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на 

учениците

 Заповед за графика за ДЗИ РД09-

1807/31.08.2021г.

 Правила за информационна сигурност –

утвърдени със заповед РД09-2115/31.01.2022 г.



КОЛКО И КАКВИ СА ДЗИ ?

Задължителни 

 български език и литература

 учебен предмет по избор от ПП

Допълнителни (до 2 - по желание)

 учебен предмет по избор от ПП или ООП



ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ се 

ИЗБИРАТ II и III ДЗИ?

Математика

Информатика

Информационни технологии

Английски език

Физика и астрономия

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда



ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ  

ИЗБИРАТ III ДЗИ от ООП?

Философски цикъл

История и цивилизация

География и икономика



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ Д З И?
 Вид  - писмени и анонимни

 Оценяване – 100 точки

 Времетраене – 4 астрономически часа

ДЗИ по предмет 
Времетраене в минути 

част 1 част 2 част 3 

БЕЛ - ООП 60 + до 30  минути 

за 

зрелостници със 

СОП 

60 

+ до 30  минути за 

зрелостници със 

СОП 

120 

+ до 60  минути за 

зрелостници със 

СОП 

БЕЛ – ПП, философия – ПП, математика, 

информационни технологии, информатика, 

биология и здравно образование, физика и 

астрономия химия и опазване на околната 

среда, музика 

90 

+ до 40  минути за 

зрелостници със 

СОП 

150 

+ до 80  минути за 

зрелостници със 

СОП 

Няма 

Философия – ООП, чужд език, история и 

цивилизации, география и икономика, 

философия, предприемачество, изобразително 

изкуство 

60 + до 30  минути 

за зрелостници 

със СОП 

180 

+ до 90  минути за 

зрелостници със 

СОП 

Няма 



НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА

 От 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г. всеки 

зрелостник подава заявление за допускане 

до ДЗИ, в което посочва предмета за II ДЗИ 

/и ДЗИ по избор, ако желае/.

 След регистриране на заявленията в 

софтуерния продукт промени не се правят.



ВАЖНИ ДАТИ

 Подготовка на снимки за дипломите с 

униформа: риза с дълъг ръкав и вратовръзка 

до 30 април 2022 г. 

 Изисквания към снимките: 3 броя, 3х4 см,

цветни, матирана хартия, анфас, сив фон,

цифрово копие се предава на класния

ръководител за архива на гимназията.

 Връщане на всички книги взети от 

библиотеката – до 30 април 2022 г.



 Подаване на заявление за явяване на изпит за 

промяна на оценка – от 4 до 9 май 2022 г.

 Оформяне на годишните оценки – до 9 май 2022 

г.

 Заседание на зрелостната комисия за допускане 

до изпити за промяна на оценки – 9 май 2022 г.

 Педагогически съвет за ХІІ клас – 13.05.2022 г.

ВАЖНИ ДАТИ



ВАЖНИ ДАТИ

 Изпити за оформяне на срочна оценка за втория 

срок или годишна– 10-11 май 2022 г.

 Изпити за промяна на оценки – от 11 до 12 май 

2022 г.

 Последен учебен ден за ХІІ клас – 12 май 2022 г.

 Поправителни изпити – от 11 до 12 май 2022 г.



 Заседание на зрелостната комисия за 
допускане до ДЗИ – 16 май 2022 г.

 Обявяване на списъци с разпределението на 
зрелостниците по училища, сгради и зали –
до 17 май 2022 г.

ВАЖНИ ДАТИ



КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ Д З И ?

Сесия май – юни 2022

 БЕЛ – 18 май 2022 г.

 Втори ДЗИ – 20 май 2022 г. 

 Допълнителни – 26 май – 3 юни 2022 г.

Сесия август – септември 2022

 БЕЛ – 25 август 2022 г.

 Втори ДЗИ – 26 август 2022 г. 

 Допълнителни – 29.08. - 02.09.2022 г.



КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ 

ПРОВЕРЯВА  И ОЦЕНЯВА Д З И ?

Национална комисия по съответния учебен 

предмет:

 Състав - учители и преподаватели във ВУЗ

 Проверява анонимни изпитни работи

 Проверка и оценка - в периода 20.05-06.06.2022 г.

 Прилага утвърдени ключ и единни критерии за 

конкретния изпитен материал



ВАЖНИ ДАТИ

 Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 
08.06.2022 г.

 В продължение на три дни след връщане на 
писмените работи учениците могат да ги 
видят.

 Веднага, след получаване на протоколите с 
оценките, започва подготовката на 
дипломите.



ВАЖНО

 Всички членове на зрелостната комисия се 
подписват на всяка диплома.

 Дипломите се описват в регистрационната 
книга.

 Директорът се подписва и ги подпечатва с 
печата с държавния герб.

 Всички дипломи се сканират за МОН – 16 
юни 2022 г.



ВАЖНИ ДАТИ

 Връчване на дипломите от 13.30 часа на 

17 юни 2022 г. в Пленарна зала.

 Ученици с неподходящо облекло 

получават дипломите си на 20 юни 2022 г. 

в канцеларията на гимназията.


