АКЦЕНТИ В
ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА НВО В VII КЛАС И
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
м. май 2020 г.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ОРГАНИЗАЦИЯ НА НВО
Наредба № 10 на МОН от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното
образование;
Наредба № 11 на МОН от 01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на
учениците;

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РД 09-2152/ 27.08.2019г., изм. РД 09-920/
05.05.2020 г. – дати за провеждане, график
на дейностите;
РД 09-3198/ 27.12.2019 г. – правила за
информационна сигурност и инструктажи;
РД 09-174/ 28. 01. 2020 г. – учебно-изпитни
програми (ИИ, Музика, ФВС);
РД 09-706/ 31.03.2020 г. – организация на
дейностите по приемане на ученици, образци
на документи

Учебен
предмет

Български
език и
литература

Математика

дата

формат

Време
Време
траене
траене
СОП

Част 1.
25 задачи от три вида:
 18 със структуриран отговор
 6 с кратък свободен отговор
 1 с разширен свободен отговор

60 мин. + 30
мин.

Част 2.
Създаване на текст (преразказ с
дидактическа задача)

90 мин. + 50
мин.

Част 1.
20 задачи от два вида:
•
18 със структуриран отговор
•
2 с кратък свободен отговор

60 мин. + 30
мин.

Част 2.
•
3 задачи с разширен свободен отговор

90 мин. + 50
мин.

15 юни 2020 г.

17 юни 2020 г.

Н В О VII КЛАС
Осигуряване на спокойна атмосфера и
самостоятелно работно място за всеки ученик при
спазване на необходимите противоепидемични
мерки;
Прецизност в работата на квесторите;
В часовете за провеждане на изпитванията да не се
допуска присъствието на учители, които
преподават на учениците от класа;
Начало – 9,00 часа; едновременно за всички
ученици; пишат с черен химикал;

Н В О VII КЛАС
Формално и времево НВО включва две части, но
изпитът е единен, т.е. НВО е 1. част + 2. част
За работа по всяка от частите учениците имат
определено време и след изтичането му трябва да
затворят в плик съответната част, без да могат да
се връщат и да работят отново по нея;
Между двете части няма почивка; могат да излизат
от стаята едва след първите 60 минути от началото
на изпита и след затварянето на 1. част в плика;

Н В О VII КЛАС
 Учениците работят върху изпитни комплекти с
уникален баркод, подобни на тези за ДЗИ;
 Попълване на информация в електронната платформа
за начало и край на НВО – в момента, в който всички
ученици са получили материали/приключили
работата;
 Максимален брой точки - 100 т.; не се превръщат в
оценка по шестобалната система;
 Проверката и оценяването на всички засекретени
изпитни работи се извършва в електронна среда (като
ДЗИ);
 Резултати – до 29 юни 2020 г.

ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ
 Малък плик
бланка;

за

идентификационната

 Плик за листа за отговори;
 Плик за индивидуалната изпитна работа
на ученика;
 Плик
с
дъно
за
пликовете
с
индивидуалните работи на всички
ученици от изпитната зала.

ИЗПИТНИ КОМПЛЕКТИ
 Указания за работа;
 Идентификационна бланка;
 Лист за отговори;
 Свитък за белова, в т. ч. и листове за
чернова.

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ
 Изпитният вариант се определя в деня на изпита;

 Изпитните материали за НВО по математика
съдържат лист с формули, който се раздава с
изпитните материали за първа част и се използва
от учениците в двете части на изпита.
 Частите на съответните изпитни материали,
засекретени с отделни пароли, се публикуват
засекретени на сайт https://admin.priem.mon.bg в
деня на изпита;
 Не по-късно от 9,00 часа се публикува паролата за
разсекретяване на част 1, а не по-късно от 10,00
часа – за част 2.

ВНИМАНИЕ
 Тестовете се разсекретяват и размножават в деня на
изпитването по съответния учебен предмет.
 Дейностите по разкодиране и отпечатване на изпитните
материали се извършват в едно помещение с
видеонаблюдение, като се гарантира записващата
камера да не предлага възможност да се вижда самият
изпитен вариант.

 На процеса по разкодиране на изпитния вариант може
да присъства и представител на родителите, но без да
има достъп до самия изпитен вариант.
 Подмяна на компонент от изпитния комплект се допуска
само във времето, определено за работа по първата
част.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Балът за класиране е сбор от точките от НВО + оценки,
превърнати в точки по 2 предмета (по решение на ПС) от
свидетелството за основно образование (възможен е и трети
елемент по решение на ПС + точки от олимпиади и/или
състезания от календара на МОН).
Класираните на първите три места на националните олимпиади
по БЕЛ и по математика са с резултат съответно 100 т. и
директно се въвеждат в системата (не е необходимо да се искат
удостоверения за класиране, получени лично от МОН).

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Издаване на свидетелствата за основно
образование – до 03 юли 2020 г.
Ученик може да се яви на изпит за промяна на
годишната оценка в края на VII клас; допуска се
еднократно явяване след приключване на учебните
занятия.
Когато ученик не се яви на НВО, участва в
класирането само с оценките от свидетелството за
основно образование.
В класирането може да участват и ученици от
училища в чужди държави.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Подаването на заявление за участие в приема –
само по електронен път!
Всички училища, в които има седмокласници,
следва да подпомогнат родителите при
необходимост, както и да проследят подаването на
заявление от всички ученици.

Училищата, определени за гнезда, следва да
подпомогнат всички родители, потърсили помощ
при попълване и електронно подаване на
заявленията при спазване на необходимите
противоепидемични мерки.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Заявления за участие във втори етап на класиране
се подават в училището, в което ученикът е
приет на първо класиране. Неприетите участват
автоматично.
Нови заявления с пренаредени желания могат да
се подават за трети етап на класиране.
Корекции след окончателното въвеждане на
желанията не се правят.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИИ:
 Регионална комисия за организиране и провеждане
на НВО VII клас – ст. експерт Румяна Вангелова;
 Комисия за засекретяване и разсекретяване на
изпитните работи – ст. експерт Петя Иванова;
 Комисия за информационно осигуряване и класиране
– ст. експерт Любка Методиева;
 Комисии за проверка и оценка на изпитните работи
 Български език и литература – ст. експерт Станислав
Георгиев;
 Математика – ст. експерт Лидия Гавраилова.

 Областна комисия по приемането на учениците след
завършено основно образование – ст. експерт Ваня
Станчева.

Три правила ще ти помогнат
да живееш по-добре:
уважавай себе си,

уважавай другите,
бъди отговорен за своите действия.
Далай Лама

