
Средно училище “Христо Ботев“-

гр. Враца

Профилирана подготовка във втори гимназиален етап (XI – XII клас)



Нормативни документи:

 1. Закон за предучилищното и училищно образование

2. Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната

подготовка

3. Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на

резултатите от обучението на учениците



Основни характеристики:

• Учениците, изучавали ПП, задължително полагат ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ по изучаван 

профилиращ предмет.

• Профилираната подготовка е само във втори гимназиален етап (ХI и в ХII клас).

• Изучава се с между 18 и 20 часа седмично (от общо 32 часа).

• Всеки профилиращ предмет се състои от два вида модули: 

- задължителни – определят се на национално равнище; министърът на 

образованието утвърждава за тези модули учебни програми; по тези модули се 

създават учебници; върху тези модули се осъществява държавният зрелостен изпит по 

предмета; броят им по различните предмети варира, както има различия и в броя

часове по всеки модул;

- избираеми – училището решава какви да са модулите и разработва учебни програми 

(желателно е съвместно с висше училище, за признаване на кредити).



Избор на профилиращи предмети:
 Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета, два от които се

определят на национално ниво, а останалите - с училищните учебни планове. 

 Профилиращи учебни предмети може да са: български език и литература; чужд език; 

математика; информатика; информационни технологии; история и цивилизации; география

и икономика; философия; биология и здравно образование; физика и астрономия; химия и 

опазване на околната среда.

 Профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за XI и за XII клас. 

 Всяко училище в края на настоящата учебна година, преди завършване на учебните

занятия в X клас, следва да предложи списък с профилиращи учебни предмети, от които

учениците и техните родители/настойници, чрез попълване на заявления, да изберат третия

и/или четвъртия профилиращ предмет, който биха желали да изучават във втори

гимназиален етап. Взимайки предвид проучванията и в съответствие с интересите и с 

възможностите на училището, ще се сформират групите за изучаване на третия и/или

четвъртия профилиращ предмет.

 Организацията за попълване на заявление се създава от класния ръководител на 

паралелката.

 Заявленията се попълват електронно.



Всеки профилиращ учебен предмет се състои 

от задължителни и избираеми модули:

Модулът е самостоятелно обособена част от профилираната подготовка по
съответния профилиращ учебен предмет, насочен към надграждане на 
компетентности, придобити в общообразователната подготовка, както и 
към задълбочени знания в определени научни и/или приложни области;

 Задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет се
определят в изискванията за резултатите от обучението по профилиращия
предмет;

 Задължителните модули се изучават в XI клас със 144 учебни часа
годишно и в XII клас - със 124 учебни часа годишно, а избираемите
модули се изучават в XI клас - с не повече от 144 учебни часа и не
помалко от 36 учебни часа годишно, както и в XII клас - с не повече от 124 
учебни часа и не по-малко от 31 учебни часа годишно. 



Обучението за придобиване на профиларана 

подготовка се осъществява по учебни програми:

 Обучението за придобиване на профилираната подготовка по всеки

от задължителните модули на профилиращите учебни предмети се

осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на 

образованието и науката. 

 Обучението за придобиване на профилираната подготовка по всеки

от избираемите модули на учебните предмети се осъществява по

учебни програми, утвърдени от директора на училището.



Документи с окончателните резултати от 

профилираното обучение:

• В Удостоверението за завършен първи гимназиален етап се записват 
окончателните оценки от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас /средноаритметични
стойности и хорариума на предметите в А и Б, изучаваните предмети с 
хорариума във В и резултатите от НВО в точки (ако...по ЧЕ при 60 % – и 
нивото = В1.1 или В1; по ИКТ при 50 % – по Рамката).

• Резултатите от обучението, вписани в Удостоверението за първи 
гимназиален етап, присъстват като приложения в дипломата за средно 
образование, но не участват в образуването на успеха и не влияят на 
окончателните оценки по изучаваните предмети във втори гимназиален 
етап.

• В дипломата за средно образование се записват средноаритметичните 
оценки и хорариума на предметите в А и Б, изучаваните предмети с 
хорариума във В и резултатите от ДЗИ; профилиращите предмети се 
записват с всичките си модули и съответния им хорариум.



Държавни зрелостни изпити за придобиване на 

средно образование

Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават

зрелостници и придобиват право да се явят на държавни

зрелостни изпити. Зрелостниците, обучавани по училищен

учебен план, който осигурява профилирана подготовка, 

придобиват средно образование след успешно полагане на 

задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет

Български език и литература, и на задължителен държавен

зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет.    



Оценяване, в съответствие с ЗПУО и 

Наредба №11/01.09.2016г.: 

 Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно
образование се формират с точност до 0,01, като средноаритметични стойности от
годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в 
задължителните и в избираемите учебни часове.  Наред с окончателните оценки в 
дипломата за средно образование, се вписват в точки, и в оценки и резултатите от
успешно положените държавни зрелостни изпити. 

 По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни
зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду следните: Български
език и литература, Чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански или
руски, Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и 
здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, 
География и икономика и Философия. В случай, че избраният учебен предмет не е 
изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху
учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на 
образование. 



Важно!!!

Изборът на профил след VII клас със съответните два

профилиращи предмета, както и добавянето на трети и

четвърти профилиращ предмет след X клас, имат сериозно

значение с оглед възможностите за полагане на ДЗИ, а 

оттам - и за получаването на диплома за завършено средно

образование.


