ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИИЗПИТИ
2016 – 2017 година
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СА ДВА:
 Български език и литература
 Предмет от ЗП, избран от ученика

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЗИ
По желание всеки ученик може да положи допълнителни
зрелостни изпити по останалите предмети от ЗП

ПО КОИ ПРЕДМЕТИ МОГАТ ДА СЕ ПОЛАГАТ ДЗИ










Български език и литература
Математика
Чужд език / изучаван в гимназиалния етап/
География и икономика
Философски цикъл / психология и логика, етика и право и
философия/
История и цивилизация
Биология и здравно образование
Химия и ООС
Физика и астрономия

КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ЗРЕЛОСТНИТЕ ИЗПИТИ

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ:
 Български език и литература -19 май, 2017г
 Втори зрелостен изпит – 22 май, 2017г
 Зрелостен изпит по желание - 26 май 2017г. – 2 юни 2017г.
Начален час на изпитите: 8 часа

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ:
Български език и литература – 28 август, 2017г
Втори зрелостен изпит – 29 август, 2017г

КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗПИТИТЕ
След подаване на заявленията за явяване на ДЗИ, всеки ученик
ще получи служебна бележка, в която ще е посочено
съответното училище и зала, за явяване на ДЗИ.

КОГА СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЗИ
СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен
зрелостен изпит) – 06.03.2017г. – 17.03.2017г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците
по училища, сгради и зали – до 18.05.2017г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни
зрелостни изпити – до 18.05.2017г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за
провеждане на ДЗИ 2017
5.) Оценяване на изпитните работи – 20.05.2017г. –
04.06.2017г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити
– до 09.06.2017г.
СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ
1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен
зрелостен изпит) – 03.07.2017г. – 14.07.2017г.
2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците
по училища, сгради и зали – до 04.08.2017г.
3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни
зрелостни изпити – 25.08.2017г.
4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на
провеждане на ДЗИ 2017
5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2017г. – 08.9.2017г.
6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити
– до 11.09.2017г.

КАКВО СТАВА ПРИ ПОЛУЧЕНА СЛАБА ОЦЕНКА
Ученикът има право да се явява неограничен брой пъти на
зрелостен изпит, на който е получил слаба оценка.
Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни и не
се допуска изпит за промяна на оценката.
КАК СЕ ФОРМИРА УСПЕХЪТ В ДИПЛОМАТА
Оценките от зрелостните изпити / задължителни и
допълнителни, ако са полагани такива/ формират среден успех
от рубриката Държавни зрелостни изпити
Оценките от ЗП / предметите, изучавани от 9 до 12 клас/
формират среден успех от рубриката Успех от задължителна
подготовка
Оценките от професионалната подготовка и непрофилирания
ЗИП оформят среден успех от рубриката Успех от
профилирана подготовка
ОБЩИЯТ УСПЕХ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО
ОТ ТРИТЕ РУБРИКИ: ДЗИ, УСПЕХ ОТ ЗП И УСПЕХ ОТ ПП
КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗДАВАТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 12 КЛАС
При успешно положени държавни зрелостни изпити се издава
диплома за средно образование
В случай, че зрелостните изпити не са положени или
издържани, след подаване на молба ученикът може да получи
удостоверение за завършен гимназиален етап
Кандидатстването във висше учебно заведение е възможно
само след успешно полагане на държавни зрелостни изпити и
получаването на диплома за средно образование

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ
ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СА ДВА:
 ТЕОРИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИПК
СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ДАТИТЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ПО ТЕОРИЯ, А ИЗПИТИТЕ ПО
ПРАКТИКА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА
НА УЧИЛИЩЕТО

2016-2017 г- ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ
 СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ- 09.06.2017
 СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ- 08.09.2017

При успешно положени държавни изпити за придобиване на
професионална квалификация се издава СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
Свидетелството за професионална квалификация не дава
право на кандидатстване във ВУЗ и може да се ползва само за
постъпване на работа.

