ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
ГР.ПЛОВДИВ
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Диагностика на индивидуалните
постижения на учениците в края на
средната степен на образование.
Установяване степента на постигане на
очакваните резултати от обучението.
Мониторинг на образователния процес за
прилагане на политики и мерки, насочени
към постигане на качествено
образование.
Хармонизиране на образователните
изисквания в страните от ЕС.
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Вид – писмени и анонимни
Времетраeне - 4 астрономически часа
Учебно съдържание – върху задължителна
подготовка /ЗП/
Формат – тест
Оценяване – максимален брой точки –
100.
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Задължителни (без освобождаване):
 Български език и литература
 Учебен предмет по избор от ЗП

Допълнителни (по желание)
 Учебен предмет по избор от
Зaдължителна подготовка / ЗП/.
(Оценката от този изпит не може да
заменя оценката по който и да е един от
2-та задължителни ДЗИ.)
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В Дипломата за средно образование.
Не заместват оценките от гимназиалния
етап на обучение.
При формиране на общия успех оценките
от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват
равностойно.
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Математика
Чужд език (АЕ, НЕ, РЕ, ФЕ)
История и цивилизация
География и икономика
Физика и астрономия
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Философски цикъл
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Съгл. & 24, т.6 от ЗПУО по тяхно желание
може да не полагат втория ДЗИ по
посочените по-горе предмети, а вместо
него в Дипломата за средно образование в
графата за положен втори ДЗИ се вписва
средноаритметичната оценка от оценките
от Държавните изпити за придобиване на
професионална квалификация.
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Заповед № РД-09-4141/29.08.2017 г. на Министъра
на образованието и науката за определяне на дати и
график на дейностите за организация, провеждане и
оценяване на ДЗИ през учебната 2017/2018 година;
§ 24, ал. 2 и § 30 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗПУО;
§ 7 и § 6 от преходните и заключителни разпоредби
на Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците;
Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и
провеждането на държавните зрелостни изпити (ДВ,
бр. 46 от 2004 г.);
Наредба №11 от 01.2016 г. за организацията и
провеждането на държавните зрелостни изпити
Наредба №1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните
програми за държавните зрелостни изпити;
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1.

2.

Подаване на заявления за допускане до
ДЗИ от 05.03.2018 г. до 16.03.2018 г.
Издаване на служебна бележка за
допускане до ДЗИ до 18.05.2018 г.
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1.

2.

Подаване на заявления за допускане до
ДЗИ от 02.07.2018 г. до 13.07.2018 г.
Издаване на служебна бележка за
допускане до ДЗИ до 23.08.2018 г.
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Сесия май – юни






БЕЛ – 21 май 2018 г.,
начало 08:00ч.
Втори държавен
зрелостен изпит – 23
май 2018 г., начало
08:00ч.
Държавни зрелостни
изпити по желание на
ученика – в периода от
29 май 2018 г. – 01 юни
2018 г., начало 08:00ч

Сесия август - септември





БЕЛ – 28 август 2018 г.,
начало 08:00ч.
Втори държавен
зрелостен изпит – 29
август 2018 г., начало
08:00ч.
Държавни зрелостни
изпити по желание на
ученика – в периода от
30 август 2018 г. - 05
септември 2018 г.,
начало 08:00ч.
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1.
2.
3.

Начало на всички изпити – 8.00 часа.
Зрелостникът е длъжен да се яви не по-късно
от 30 минути преди началото на ДЗИ.
При явяване на ДЗИ всеки ученик
задължително представя:
Документ за самоличност (лична карта или
шофьорска книжка)
Служебна бележка за допускане до ДЗИ
В зависимост от учебния предмет, по който
полага ДЗИ, зрелостникът носи линия,
пергел триъгълник, ЧЕРЕН ХИМИКАЛ, молив,
гума и непрограмируем калкулатор, ако е
разрешено в учебно-изпитната програма.
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Задължителни ли са ДЗИ? Допуска ли се освобождаване?
Колко и какви са ДЗИ? От кои предмети избират? Профилът
определя ли втория ДЗИ?
Какво става, ако не се явят? Може ли да се явят по-късно?
Кога е следващата сесия?
Какво става, ако получат слаб(2) на БЕЛ, на втория ДЗИ, на
допълнителните ДЗИ?
Как се формира оценката от ДЗИ? Какви са критериите за
оценяване?
Може ли да се повишават оценката от ДЗИ?
Кой, как и къде ще проверява изпитните им работи?
Къде се вписват оценките от ДЗИ? Заместват ли оценките
от гимназиалния етап? Каква е тежестта им при
изчисляване на общия успех?
Как ще се използват оценките от ДЗИ при кандидатстване
във ВУЗ? Ще заместват ли изпитите за прием?
Няма ли сроковете за полагане на ДЗИ да им попречат при
кандидатстване в чужбина?

13






Учебно-изпитните програми.
Изпитни варианти на тестове за ДЗИ от
предходни години.
Пробни ДЗИ с ключ за верните отговори и
критерии за оценяване.
График на дейностите.
търсете на:
http://www.mon.bg/top_menu/general/dzi/
http://socialninauki.com/
http://www.minedu.government.bg
http://www.zamaturite.bg

Изготвил:
главен учител Ст. Костова
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