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Областна администрация Разград

22.06.2020 | Зрелостниците в област Разград с по-добри резултати на
матурите тази година
Зрелостниците в област Разград постигнаха най-добрия резултат от три години насам, обявиха
пред журналисти днес началникът на Регионалното управление по образование в Разград
Ангел Петков и Живка Димитрова – началник отдел „Организационно-методическа дейност“.
По БЕЛ област Разград е на 22 позиция от 28 области в страната с резултат 47,95 точки.
На втория Държавен зрелостен изпит област Разград е на 27 позиция с резултат 58,43 т. Найвисокият среден резултат за регион е 68,97, а най-ниският – 55,21 т.
През учебната 2017/2018 г. средният успех е бил 4.07 или 47.36 точки; през 2018/2019 –
съответно 3.95 или 43.31 т., а през 2019/2020 г – 4.21 или 52.09 точки.
По-малко са и слабите оценки на тазгодишните зрелостни изпити. През май 2018 г. слабите
оценки са били общо 144, през май 2019 те са 176, а на сесията май/юни 2020 година двойките
са 117. От тях по български език и литература – 94 /12%; по втори задължителен избираем
предмет общообразователен – 11 /2%/ и по втори задължителен избираем предмет – ДИП за
СПК – 12 двойки /6%/.
Без нито един зрелостник със слаби оценки са: СУ „Христо Ботев” – Кубрат; ПГПЧЕ „Екзарх
Йосиф“; ППМГ „Акад. Н. Обрешков“.
Ръст бележат и отличните оценки. През май 2018 г. те са 221, от които 31 пълни шестици. 70
са отличните оценки по БЕЛ. 151 отлични оценки по втори задължителен избираем предмет,
от които 31 пълни шестици: английски език – 24, химия и опазване на околната среда – 3,
математика – 3 и биология и здравно образование – 1.
Май 2019 г. – отличните оценки са 142 – 9.3%, от които 48 /6%/ са по БЕЛ и 94 /14%/ по втори
ДЗИ. 9 пълни шестици – 2 по БЕЛ, 5 по БЗО и 2 по математика.
Май/юни 2020 – отличните оценки са: 235, от които 27 пълни шестици. 73 отлични оценки по
БЕЛ, от които 1 пълна шестица. 159 отлични оценки по втори задължителен избираем
предмет, от които 25 пълни шестици: английски език – 9, математика- 1 и биология и здравно
образование – 5, ДИП за СПК -10; 3 отлични оценки по трети по желание избираем предмет, от
които 1 пълна шестица по математика.
По повод по-добрите резултати на зрелостниците в област Разград, спрямо 2019 г., Областният
управител Гюнай Хюсмен благодари на премиера Бойко Борисов и на министър Вълчев за
оказаната подкрепа на образованието в област Разград.
Г-н Хюсмен благодари за добрите резултати, които са плод на дългогодишна работа, на РУО –
Разград, на директорите на училища и на учителите за това, че всички техни усилия са
насочени към осигуряване на добра образователна среда за децата и подобряване на техните
резултати.
Във време на пандемия, заради корона вируса и въведеното спешно заради това дистанционно
обучение, Областният управител изказва благодарности на учениците за старанието, както и
за проявеното разбиране, грижи и внимание от страна на родителите.

