ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
през учебната 2017-2018 година


За придобиване на средно образование се полагат държавни зрелостни изпити от
учениците, успешно завършили XII клас.



Държавните зрелостни изпити са два, като единият от тях е по български език и
литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети
"чужд език", "математика", "физика и астрономия", "биология и здравно
образование", "химия и опазване на околната среда", "история и цивилизация" и
"география и икономика" и предметният цикъл "философия", изучавани в
часовете за задължителната общообразователна подготовка. Съгласно § 24, ал. 6
от Закона за предучилищното и училищното образование учениците, които се
обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание,
могат да не полагат втория държавен зрелостен изпит, а вместо него да се впише
средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване
на професионална квалификация.



Освен задължителните зрелостни изпити по свое желание зрелостникът може да
положи и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети.



Изпитите се провеждат по учебно-изпитни програми, разработени върху учебно
съдържание, изучавано в задължителната подготовка.



Учениците, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити,
подават заявление по образец и в срок, утвърден със Заповед № РД 09-4141 от
29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, до директора на
училището, в което се обучават.



Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали
учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението в същия
срок до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то
е преобразувано или закрито – до регионалното управление на образованието.



Изпитните работи от държавните зрелостни изпити са анонимни.



Учениците, завършили успешно XII клас, полагат държавните зрелостни изпити
на територията на областта, в която са завършили успешно последния
гимназиален клас.



Зрелостникът получава служебни бележки за подадено заявление за допускане
до държавни зрелостни изпити и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни
изпити в сроковете, утвърдени със Заповед № РД 09-4141 от 29.08.2017 г. на
министъра на образованието и науката.



Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с документ за
самоличност и служебната бележка за допускане до държавни зрелостни
изпити не по-късно от 30 минути преди часа, определен със заповед на
министъра на образованието и науката като начало на държавния зрелостен
изпит.



Зрелостникът носи: черен химикал, молив, гума, а за изпита по математика линия, пергел, триъгълник.



Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на държавния
зрелостен изпит, както и за изискванията за анонимност на изпитната работа.



Зрелостникът получава от квестора изпитен материал, изпитен комплект и
помощни материали.



Държавните зрелостни изпити се провеждат в условия на видеонаблюдение, в
два или три модула според учебния предмет и продължителност на всеки от тях,
определена със заповед на министъра на образованието и науката.



Зрелостникът не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху
съответния модул, ако той е с продължителност до 90 минути.



Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището
зрелостник, който:
1. преписва от хартиен носител;
2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни
телефони, калкулатори, таблети и др.);
3. преписва от работата на друг зрелостник;
4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.



Не се оценява изпитаната работа на отстранен зрелостник и изпитна работа, за
която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.



Получената оценка на държавен зрелостен изпит за придобиване на средно
образование е окончателна.



На лицата, завършили успешно ХII клас и положили успешно държавните
зрелостни изпити, се издава диплома за средно образование.



Когато зрелостникът не се е явил или не е положил успешно държавните
зрелостни изпити по свое желание, се издава удостоверение за завършен
гимназиален етап.



Когато получената оценка е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на
съответния изпит без ограничения за възраст и брой изпитни сесии.

