
Г Р А Ф И К
за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията през учебната 2021-2022 година

сесия май-юни, 20 май 2022 г.

Изпитни комплекти, които комисията по подготовка и организиране осигурява за всеки зрелостник:
 идентификационна бланка по образец;
 листове за чернова – за всеки зрелостник;
 листове за белова – само за зрелостниците, които се явяват на изпита чрез писмена работа;

 пликове – малък и голям бял плик.

19 май 2022 г.

Час Дейности Отговорник
до 17,30 часа Изготвяне на списъци за разпределението на зрелостниците по зали и по редици директор
до 18 часа Проверка на видеонаблюдението;

Проверка на записващите устройства;
Проверка на лаптопите, на които ще работят зрелостниците, полагащи ЗДИППК – част по теория на професията за специалностите, за
които е необходим компютър съгласно НИП;
Проверка на готовността за генериране на изпитните материали - изпитен тест и/или изпитен билет;
Проверка на готовността за осигуряване на дидактически материали в случай, че такива са предвидени в НИП;
Обозначаване на точното място на всеки от зрелостниците в залата чрез персонални етикети;
Проверка и запечатване на изпитните зали, санитарните помещения и помещенията за размножаване на изпитните материали.

директор,
комисия по подготовка 
и организиране на 
изпита,
комисии за подготовка 
и оценяване на изпита

до 18,30 Съобщение по електронната поща за готовността на училището до началника на РУО. директор
до 19,00 Съобщение по електронната поща от РУО за готовността на областта за провеждане на ДЗИ и ЗДИППК до дирекция ОК 

(m.petkova@mon.bg)
началник на РУО

Уведомяване на охранителната фирма за готовност на сградата за особен надзор директор

20 май  2022 г. - задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията 

Час Дейности Отговорник
до 6,45 Идване на директор, членове на комисията по подготовка и организиране и на комисиите за подготовка и оценяване на ЗДИППК – част по

теория на професията, медицински лица и др. в училището
директор

до 7,30

Идване на квестори и консултанти в училището директор
Разпределение  на квесторите  по зали,  по  коридорите  и  на входа  на  училището.  В случаи на недостиг  се допуска разпределение на
квесторите по един в изпитна зала, като изпитът се провежда при отворени врати и под видеонаблюдение. 
Запознаване с инструктажа на длъжностните лица и подписване в протокола за инструктаж (инструктажът е предоставен на квестора и в
електронна среда в деня преди изпита). 

директор

до 7,40 Раздаване  на  необходимите  изпитни  комплекти  и  други  материали,  в  т.ч.  протоколи,  списъци,  инструктажи за  зрелостник  и  др.  на
квесторите от всяка зала срещу подпис 

комисия  по  подготовка
и  организиране  на
изпита

до 8,00 часа Квесторите в залата поставят на всяко работно място изпитен комплект и пликове, а другите материали подреждат на бюрото. директор

Зрелостниците се допускат в сградата на училището срещу лична карта и срущу служебна бележка за  допускане  на електронен или квестори
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хартиен носител. 
Училищата, в които се провеждат изпитите, получават списък с имената по азбучен ред, ЕГН и номер на зала на допуснатите зрелостници.
При липса на служебна бележка, се извършва проверка по служебен път, след което зрелостникът се допуска до изпита. 
Зрелостниците влизат в залата, поставят  собственоръчно изключения си мобилен телефон, мобилно устройство и/или смарт-часовник в
предварително подготвените от училището и надписани пликове с имената им и заемат местата си.

квестори

до 8,15 Членовете на комисиите получават от квесторите информация за броя на неявилите се зрелостници по зали и я предоставят на директора комисии за подготовка и
оценяване

до 8,20 На служебния сайт за ДЗИ се обявява номерът на изпитната тема. МОН
до 8,30 Зрелостниците се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, след което всеки от тях се подписва в квесторския протокол

срещу името си в потвърждение на това, че е запознат с инструктажа. (Зрелостникът следва да е предварително запознат с инструктажа в
електронна среда от директора на училището).

квестори

до 8,50 Генериране и проверка на изпитните тестове и/или изпитните билети за всяка специалност, по която се провежда ЗДИППК комисии за подготовка и
оценяване

до 9:00 При провеждане на изпита чрез писмено разработване на изпитната тема:
Размножаване на изпитния билет за всеки зрелостник в брой, равен на броя на явилите се на този вид изпит зрелостници и осигуряване на
дидактически материали (ако е приложимо);
При провеждане на изпита чрез писмен тест:
Размножаване на теста с указанието за работа за всеки зрелостник на бели листове, подпечатани с печата на училището (едностранно) в
брой, равен на броя на явилите се на този вид изпит зрелостници, окомплектоване, проверка на броя на листовете и поредността на
страниците, както и за наличие на дефекти във всеки размножен материал и захващане с телбод.

Пакетиране на изпитните материали по зали в пликове, върху които се отбелязват номерът на залата, наименованието на специалността и
броят на изпитните материали. 

Членовете на комисиите по подготовка и оценяване раздават изпитните билети или изпитните тестове на зрелостниците – в зависимост от
предварително заявеното  им желание,  както и  съответните  дидактически материали –  ако има предвидени такива.  Заедно с  това  се
раздават и материалите на брайл (ако има такива). Написват на дъската изтеглената тема, датата, началото и края на изпита.

комисии за подготовка и
оценяване

начало на 
изпитите

В системата се отбелязва началото на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на
професията –  моментът, в който всички зрелостници във всички зали в училището са получили изпитните билети/изпитните тестове  и
изпитът е започнал навсякъде!
Време за работа – до 4 астрономически часа, а за учениците със СОП изпитът може да се удължи с до 90 минути

директор
комисии  по  подготовка
и оценяване
квестори

край на изпитите В системата се отбелязва край на изпита = часът, в който всички зрелостници във всички зали в училището са приключили работата си. директор

Уважаеми колеги,
Настоящият график е изготвен само за Ваше улеснение  при организацията и провеждането на ЗДИППК – част по теория на професията. Той не може да замести или да

отмени правилата, утвърдени със съответните нормативни и административни актове! 
Безпроблемното протичане на дейностите зависи не само от стриктното спазване на правилата, но и от доброто предварително планиране.
В тази връзка препоръчваме да се подготвите предварително с телефоните  и електронните адреси на отговорните в РУО лица с цел своевременно решаване на възникнали

казуси.
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