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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ГР. НЕСЕБЪР 

гр. Несебър  8230                          тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 

ул. “Любен Каравелов” №1               тел./факс: 0554/4-28-49 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА 

НАЧАЛНИК  НА РУО 

ГР. БУРГАС 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

І. ЦЕЛИ 

 

1. Мисия на училището 

Да подготви учениците от випуск 2018 за успешното им представяне на държавните 

зрелостни изпити и реализирането им в обществото. 

 

2. Визия на училището 

Училищният екип се стреми да изгради представа за СУ “Любен Каравелов” 

- като едно добро училище, като качество на обучение, което осигурява на своите 

ученици; 

- като стимулираща социо-културна среда за развитие на всеки ученик; 

- като изпълнение на очакванията на родителите за осигуряване на високи възможности 

за реализация на децата им след успешното завършване на средно образование. 

 

3. Стратегии в дейността на училището 

Гъвкавост и адаптивност при разработване на училищния учебен план, съобразно 

предварителните проучвания за избраните от тях предмети за явяване на ДЗИ и във 

връзка с развитието на тяхната индивидуалност и стимулиране на творческите им 

заложби: 

- осигуряване на часове за задължително избираема и свободно избираема  подготовка; 

- продължаващо засилено изучаване на чужд език; 

- профилираното обучение да бъде съобразено с тенденциите за широко интегриране на 

компютърните технологии във всички сфери на обществения живот; 

- образователно-възпитателна работа, съобразно ДОС, с основен акцент и приоритет 

личостта на ученика, обучение и приобщаване към постиженията на човешката 

цивилизация, мотивирани да живеят и творят заедно; 

- разгръщане на разнородна дейност в извънкласни, извънурочни и извънучилищни 

форми с цел улесняване личностната им реализация; 

- запознаване на учениците и техните родители с нормативните документи във връзка с 

ДЗИ; 

- информиране на зрелостниците и техните родители за дейностите на училището по 

провеждане на ДЗИ. 
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ІІ. ПЛАН 

 

1. Изготвяне на информационно табло с текуща информация за графика на дейностите 

за организацията и провеждането на ДЗИ през учебната 2017/2018 г. 

Срок: 16.02.2018 г. 

Отговорник: председател на УЗК 

2. Провеждане на работна среща с класния ръководител на ХІІ клас за запознаването им 

със заповедта на Министъра и плана за провеждане на информационната кампания за 

ДЗИ 2018. 

Срок: 19.02.2018 г. 

Отговорник: председател на УЗК  

3. Всички зрелостници предават на класните ръководители: 

- копие от лична карта; 

- три броя снимки на матирана (негланцирана) хартия. 

Срок: 26.03.2018 г. 

Отговорник: кл. р-л 

4. Издаване на заповед на директора за УЗК и запознаване на членовете и със 

задълженията им. 

Срок: до 09.02.2018 г. 

Отговорник: Директор 

5. Провеждане на час на класа и родителска среща за запознаване на родители и 

зрелостници с реда и начина на провеждане на държавните зрелостни изпити, срокове 

за подаване на заявленията. 

Срок: 28.02.2018 г. 

Отговорник: директор и кл. р-л 

6. Информационен час на клас за получаване на актуална информация за ДЗИ сесия – 

май-юни 2018 г. 

Срок: 05.03.2018 г. 

Отговорник: кл. р-л и председател на УЗК 

7. Да се извърши проверка за съответствието  между училищните учебни планове и 

личните картони на учениците 

Срок: до 25.04.2018 г. 

Отговорник: председател на УЗК  

8. Обявяване на резултатите от ДЗИ 

Срок: до 13.06.2018 г. 

Отговорник: директор и пр-л на УЗК 

9. Обявяване на условията и мястото, където зрелостниците могат да разгледат 

оценените писмени работи от ДЗИ 

Срок: 15 – 19.06.2018 г. 

Отговорник: директор 

10. Тържествено връчване на дипломите за средно образование на Випуск 2018 

Срок: до 22.06.2018 г. 

Отговорник: директор и техн. лице 

11. Сканиране и изпращане в МОН файловете с издадени дипломи за завършено средно 

образование. 

Срок: до 20.06.2018 г. 

Отговорник: техн. лице 
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ІІІ. УЧИЛИЩЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ сесия 

май – юни 2018 г. 

 

№ дейности срок отговорник 

    

1 Определяне състава на училищната 

зрелостна комисия 

до 09.02.18 

 

директор 

2 Изпращане на предложения за 

оценители, квестори и консултанти, и 

информация за сградите, залите и броя 

на местата в тях до регионалната 

комисия за организиране и провеждане 

на ДЗИ. Подаване на декларации от 

квесторите и консултантите. 

до 16.02.18 

 

председател на 

техн. комисия 

и директор 

3 Подаване на заявления за допускане до 

ДЗИ на зрелостниците и регистриране 

на заявленията в софтуерния продукт 

05.03 – 

16.03.2018 г. 

 

кл. р-л и 

председател на 

УЗК 

4 Обобщаване на информацията от 

заявленията и изпращане на справка до 

регионалната комисия 

до 19.03.2018 г 

 

председателите 

на комисиите и 

директора 

5 Определяне на квесторите и 

консултантите 

до 04.05.2018  директор 

6 Обявяване на списъците с 

разпределението на зрелостниците по 

училища, сгради и зали. 

до 18.05.2018. 

 

председател на 

техн. комисия 

и председател 

на УЗК 

7 Издаване на служебни бележки за 

допуснати до държавни зрелостни 

изпити (копие от сл. бележка остава в 

училищната документация) 

до 18.05.2018 г 

 

председателите 

на комисиите 

8 Оценяване на изпитните работи 25.05-08.06.18  

9 Обявяване на резултати от ДЗИ до 13.06.18 г.  

 

 

ІV. ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, КАКТО 

СЛЕДВА: 

Сесия май-юни: 

Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08,00 ч. 

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08,00 ч. 

ДЗИ по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г. 
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