Ваня Кастрева, началник на РИО, София-град

*
ОБХВАТ – всички ученици от държавните,

общинските и частни общообразователни
училища /може и в специалните училища/
 За интегрираните ученици със СОП – по
преценка на ресурсния учител или класния
ръководител
НАЧАЛЕН ЧАС – 10:00 часа
/квесторите трябва да са в училищата не покъсно от 8:30 часа/
 НВО по БЕЛ - VII клас – 18.05.2016 г.
 НВО по математика – VII клас – 20.05.2016 г.

*
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Външно оценяване в VІІ клас БЕЛ и
математика
Външно оценяване в VІІ клас ОНГО, ЧЕ,
ПНЕ

*
БЕЛ и математика VII клас
- първи модул 60 минути;
- втори модул 90 минути;
 Обществени науки, гражданско образование
религия – 60 минути;
 Чужди езици - 60 минути;
 Природни науки и екология – 90 минути;

и

- слушането на текста за преразказ в VII клас е
извън времето за работа по допълнителния модул, за
разлика от самостоятелното запознаване с текста в
рамките на 15 минути, което се включва във времето
за работа;
- учениците със СОП имат до 40 минути
удължено време за работа

*
Всяко училище разполага с
парола за ползване на сайта за
външно оценяване за всеки клас
mon4.mon.bg
mon7.mon.bg
mon8.mon.bg

*
Изпитните

материали ще бъдат публикувани
засекретени на сайта mon7.mon.bg в деня на
изпита до 9,45 часа. В 10,00 часа ще бъде
публикувана паролата за разсекретяване;
Тестовете се разсекретяват и размножават в деня
на изпитването по съответния учебен предмет;
По електронен път се получават и листовете за
отговори,свитък за втори модул както и
идентификационната бланка.

На изпита по математика всяко дете ще
разполага с формули.

Изпитни комплекти за
учениците
Голям хартиен плик, в който се запечатват изпитните

работи;
Среден по големина хартиен плик, в който се
запечатва листът за отговори след приключване на
работата по модула НВО;
Малко пликче, в който се запечатва
идентификационната бланка;
Листове за чернова, подпечатани с печата на РИО /за
БЕЛ – 1, математика – 2;
Лист за отговори за първия модул от НВО, към който е
прикрепена с перфорация идентификационната
бланка;
Свитък за допълнителния модул.

*
Квестори
 Явявят се в съответното училище в 8,30 ч.;
 На изпита по БЕЛ преди да пуснат текста за втори модул

записват заглавието и дидактическата задача на дъската;
 Проверяват дали и учениците са записали заглавието и
дидактическата задача на листа за отговори.

Консултанти;
Ученици
 пишат със син химикал;
 попълват идентификационната бланка;
Членове на комисии.

*Гарантиране

обективност
на резултатите

Осигуряване

на самостоятелно работно място за всеки

ученик;

Осигуряване на спокойна работна атмосфера;
Прецизност в работата на квесторите;
Осигуряване на стенни часовници в залите.

*Важно е учениците
от VІІ клас да знаят
 Приемните изпити по български език и литература математика за прием след

завършен VІІ клас са на 18.05.2016 г. и на 20.05.2016 г. Те се провеждат в
училището, където се обучава седмокласникът. Изпитите се състоят в два
модула - първият е тест за национално външно оценяване, а вторият е за
кандидатстване по Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в
държавни и в общински училища. Възможно е да се кандидатства и само с
резултатите от първия модул, но ученикът ще има по-ниски резултати;
 Проверка на способностите по:
 Изобразително изкуство – 02.06.2016 г.
 Музика - 03.06.2016г.
 Хореография – 06.06.2016 г.
 Спорт – 31.05.2016 г. – 01.06.2016 г.
 Подаването на документи за полагане на изпити за проверка на
способностите се извършва в училището, в което учи ученикът в срок от
05.05.2016 г. до 11.05.2016 г. Служебната бележка, удостоверяваща мястото
за полагане на приемните изпити се получава до 13.05.2013 г. в училището,
в което учи кандидатът.

 До 03.06.2016 г. – обявяване на резултатите от
тестовете;
 До 09.06.2016 г. - обявяване на резултатите от
проверката на способностите;
Получаване на служебна бележка с оценките от
приемните изпити – 10.06.2016 г. – 13.06.2016 г.
от училището, в което се обучава кандидатът;
След обявяването на резултатите от приемните
изпити и получаване на удостоверението за
завършен VІІ клас, кандидатът следва да подаде
в училището-гнездо заявление (по образец) за
участие в първи етап на класиране в срок от
16.06.2016 г. до 21.06.2016 г.

До 27.06.2016г. – обявяване на приетите
ученици на първи етап на класиране;
28.06.2016г. - 30.06.2016г. – записване на
учениците, приети на първи етап на класиране;
Учениците, които не са удовлетворени от
класирането си на първи етап, следва да
подадат в училището, в което са класирани,
заявление за участие във втори етап от
класирането (28.06.2016г. - 30.06.2016г.).
Желанията не се пренареждат и кандидатът
може да се класира на втория етап на попредно желание;
 До 04.07.2016г. - обявяване на приетите
ученици на втори етап на класиране;
05.07.2016г. – 07.07.2016 г. - записване на
учениците, приети на втори етап на класиране;

За неуспелите да се класират и неудовлетворени
от втория етап от класирането и незаписали се
ученици съществува възможност за участие в трети
етап от класирането (11.07.2016г. - 13.07.2016г.). За
целта следва да се подаде ново заявление в
училището-гнездо, в което желанията могат да се
подредят отново за останалите свободни места и
отчитайки резултатите от изпитите на кандидата;
 До 15.07.2016г. - обявяване на приетите ученици
на трети етап на класиране;
21.07.2016г. - обявяване на записалите се ученици
и броя на незаетите места след трети етап на
класиране;
 Попълване на незаетите места след трети етап на
класиране- определя се от директора до 5
септември 2016 вкл
До 12.09.2016г. - утвърждаване на осъществения
държавен план-прием.

