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Система от качествени показатели за поставяне на оценки 
с качествен показател въз основа на установените резултати 
от изпитванията на учениците от първи, втори и трети клас 

за учебната 2022-2023 година 
 

Настоящата система е разработена във връзка с чл.9, ал,7 от Наредба 11 от 1 

септември 2016 година за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от първи, 

втори и трети класс се поставят оценки само с качествен показател. 

Оценкитер които могат да се поставят са : отличен, много добър, добър, среден, 

незадоволителен. 

Качественият показател, който определяя степента на постигане на очакваните 

резултати от обучението е : 

Символ Качествен показател Степен от постигане на 

очакваните резултати от 

обучението 

 Отличен Ученикът постига напълно 

очакваните резултати от 

учебните програми; в 

знанията и уменията няма 

пропуски; усвоени са 

всички нови понятия и 

ученикът ги използва 

правилно; притежава 

необходимите 

компетентности и може да 

ги прилага самостоятелно 

при решаване на учебни 

задачи в различни 

ситуации; действията му са 

целенасочени и водят до 

краен резултат. 

 Много добър Ученикът постига с малки 

изключения очакваните 

резултати от  учебните 

програми; показва 

незначителни пропуски в 

знанията и уменията си; 



усвоил е новите понятия и 

като цяло ги използва 

правилно;доказва 

придобитите 

компетентности при 

изпълняване на учебни 

задачи в познати ситуации, 

а не рядко- и в ситуации, 

които не са изучавани в 

клас, макар това да става с 

неизвестна 

неувереност;действията им 

са целенасочени и водят до 

краен резултат, който 

извън рамките на 

изучените ситуации може 

да не е съвсем точен. 

 Добър Ученикът постига 

преобладаващата част от 

очакваните резултати от 

учебните програми;показва 

придобитите знания и 

умения с малки пропуски и 

успешно се справя с 

познати ситуации; усвоена 

е преобладаващата част от 

новите понятия; действията 

му съдържат неточности, 

но в рамките на изученото 

водят до краен резултат. 

 Среден Ученикът постига само 

отделни очаквани 

резултати по учебните 

програми; в знанията и 

уменията си той има 

сериозни пропуски; 

усвоени са само някои от 

новите понятия;притежава 

малка част от 

компетентностите, 

определени като очаквани 

резултати от учебната 

програма, и ги прилага в 

определен кръг 

алгоритмизирани и 

изучавани в клас ситуации 



с пропуски и грешки; 

действията му съдържат 

недостатъци и рядко водят 

до краен резултат; 

 Незадоволителен Ученикът не постига 

очакваните резултати от 

учебните програми, 

заложени като прагова 

стойност и успешност и 

зададени чрез степента на 

позитивен измерител 

„среден”. 

 

Настоящата система е приета на заседание на ПС Протокол №    1       / 15.09.22 г. и 

утвърдена със заповед №      15.09.22г. на директора на ОУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” , с. 

Хитово. 

 

Директор: Д. Тодорова 


