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ЗАПОВЕД 

№ РД(10)-907 

гр. Първомай, 07.09.2022 г. 

 

Относно: Оценяване с качествен показател на ученици от I, II, III клас 

 

         На основание чл.258 (1) от ЗПУО и чл.9 ал.7 от Наредба №11 за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците във връзка с решение на педагогическия съвет 

по протокол № 9/07.09.2022 г. 

 

НАРЕЖДАМ 

     Оценките, които може да се поставят с качествен показател за учениците от I, II 

и III клас са:  

1. Отличен: Ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В 

знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 

успешно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага 

самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са 

целенасочени и водят до краен резултат. Символ: 

 
2. Много добър: Ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от 

учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. 

Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира 

придобитите компетентности при решаване на учебни задачи в познати ситуации, а 

нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна 

неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, които извън 

рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен. Символ: 

 
 

3. Добър: Ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 

програми. Демонстрира знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в 

познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в 

непознати ситуации. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията 

му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат. Символ: 
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4. Среден: Ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. 

В знанията си той има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. 

Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може 

да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг 

алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и 

рядко водят до краен резултат. Символ: 

 
 

5. Незадоволителен: Ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, 

заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен 

измерител „среден“. Символ: 

 

 

   Настоящата заповед влиза в сила от 15.09.2022 година  

   С настоящата заповед да се запознаят класните ръководител на I, II и III клас за 

сведение и изпълнение. Същите да запознаят и родителите на учениците. 

 

Елена Добрева:……..                                                 

Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”  

гр. Първомай, община Първомай                                       
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