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_____________________________________________________________________________________________ 

        

ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ 

С ЕЛЕКТРОННО ОЦЕНЯВАНЕ В ОН-ЛАЙН РЕЖИМ 

        

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ    

1. Всички изпити, които се провеждат в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – Видин, с изключение на тези, за които изрично е обявено от министъра на 

образованието присъственото им провеждане, могат да бъдат провеждани от 

разстояние с електронно оценяване в он-лайн режим при изразено писмено желание 

от страна на ученика. 

2. Ученикът има право да поиска провеждането на изпита да бъде с електронно 

оценяване в он-лайн среда само, ако притежава необходимото техническо оборудване 

(компютър с актуална операционна система, камера, слушалки и микрофон), както и 

достъп до интернет с добра скорост. 

3. Изпитите по практика, които изискват специфично оборудване или софтуер, се  

провеждат присъствено в училище. 

4. Учениците изпращат писмено заявление за желанието си да си явят на 

изпитите в он-лайн режим на електронната поща на училището pgaz-vidin@pgaz.org, в 

срок до два дни преди началото на сесията. 

5. До края на работния ден, следващ получаването на заявлението, ученикът 

получава на служебната си поща в pgaz.org потвърждение от училището за 

индивидуалния си график на изпитите. 

6. В случай, че по време на изпита прекъсне он-лайн връзката или спре записа на 

изпита, контролиращият директор определя нова дата или час за провеждането му. 

 

II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА 

ПРЕДИ ИЗПИТА 

1. Петнадесет минути преди обявения начален час на изпита, ученикът, 

квесторите и контролиращият директор заемат работните си места. 

2. Изпитите се провеждат с използване на MS Teams. За всеки ученик директорът 

създава канал, в който записва ученика, като член, квесторите като собственици при 

провеждане на теоретични изпити, а при провеждане на устни и практически изпити 

като собственици се записват и членовете на комисията по провеждане и оценяване 
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на изпита. За всички изпити на ученика в рамките на една сесия се използва един 

канал, в който при необходимост се сменят квесторите или членовете на комисиите. 

3. Срещата в Teams се инициира от дежурния директор. Всички останали се 

присъединяват към нея.  

4. Преди започване на изпита се тестват камерите и микрофоните на всички 

участници, учениците показват на камерата помещението, в което ще работят. 

Запознават се с инструктажа за работа по време на изпита. 

5. До 5 минути преди изпита ученикът споделя екрана на компютъра си, който 

трябва да е в основно положение. Единственото стартирано приложение трябва да 

бъде MS Teams.  

6. Изпитните материали – теоретичен тест или практическо задание се качват в 

Мудъл от комисията за оценяване на изпита до деня преди изпита, като се настройват 

с начален час на отваряне – обявеното начало на изпита и продължителност – 

продължителността на изпита.    

7. Изпитните материали се изготвят в минимум два варианта, като се именуват с 

едно и също име. Възможно е да бъде изготвен и само един тест, като въпросите се 

избират на случаен принцип от съответна банка с въпроси, съдържаща минимум 2 

варианта за избор. 

 

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА 

1. Контролиращият директор обявява начало на изпита и пуска запис на 

провеждането му. 

2. От основен изглед на десктопа ученикът отваря браузера, с който ще работи и 

зарежда училищната платформа за електронно обучение МУДЪЛ. Отваря курса, по 

който ще се провежда изпита и започва работа по съответния изпитен материал. 

3. По време на изпита ученикът има право да използва само компютъра си и да 

изпълнява точно поставените му задачи или да отговаря на поставените в теста 

въпроси. Не се допуска търсене на отговорите в интернет, както и използване на 

специализирани калкулатори и други програмни продукти и устройства. 

4. Дежурните квестори наблюдават нормалното протичане на изпита, като 

квестор №1 следи на основен екран – екрана на ученика, а втория квестор следи на 

основен екран видеокамерата на ученика.  

5. Квесторите отправят устни забележки към ученика, само в краен случай.  

6. Квесторите могат да оказват техническа помощ на ученика само, когато това не 

касае съдържането на изпита. 

 



7. При приключване на изпита ученикът уведомява квесторите, че е готов. 

Предава писмената си работа – тест или задание в Мудъл. При необходимост от 

прикачване на по-голям файл или специфичен продукт при провеждане на практически  

изпит се допуска изпращане на файла (файловете) на служебните пощи на членовете 

на комисията по провеждане и оценяване на изпита, които предварително са посочени 

в изпитното практическо задание. 

8. В случай, че изпита съдържа и устна част, след предаване на писмените 

задания, ученикът продължава изпита, чрез пряк разговор с комисията по оценяване.  

9. Контролиращият директор спира записа на изпита след като се убеди, че 

изпита е приключил – краят се обявява от ученика при тест и от изпитната комисия в 

случай на практическо задание или устен изпит. 

 

СЛЕД ИЗПИТА 

1. След изпита контролиращият директор попълва данните от изпита в протокола 

за дежурство. 

2. Членовете на комисията за оценяване проверяват тестовете и практическите 

задания. Вписват в Мудъл коментарите си към въпросите със свободен отговор и 

практическите задания. 

3. В срок до края на деня, следващ деня на изпита, комисията по оценяване 

попълва протокола за резултатите от изпита и го изпраща на официалната поща на 

училището pgaz-vidin@pgaz.org и нанася оценката на учениците в електронния 

дневник. 

4. Заместник директора по учебната дейност разпечатва изпитния тест с 

резултатите и коментарите към него или практическите задания на ученика и ги 

прилага към протокола за дежурство. 

5. Записите от проведените изпити се съхраняват до края на учебната година. 

 

 

 

Правилата са утвърдени със  

Заповед № РД-09-744/8.05.2020 г. 

На директора на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин 
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