НАЦИОНАЛНО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНE VII клас
2021-2022г.

135 СУ „Ян Амос Коменски“

Дати на провеждане
юни 2022 Г.
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оценяване в VІІ клас - изпит
• Български език и литература –
на 14.06.22г. от 10.00ч.

• Математика – на 16.06.22г.
от 10.00ч.

• Чужд език (по желание на
ученика) – на 17.06.2022 г.

Организационни въпроси
• Изпитите се провеждат в училището, където се
обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите
– 10,00 ч. Учениците следва да се явят с документ
за самоличност /ученическа лична карта/ не покъсно от 09,30 ч. На изпитите учениците пишат с
черен химикал.

• За явяването на изпитите по БЕЛ и математика
не се подават заявления.

Организационни въпроси
ОБХВАТ – всички ученици от държавните,
общинските и частни училища
Учениците заемат местата си до 9:30 ч.!
НАЧАЛЕН ЧАС НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ –10:00 ч.
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА НА
14 и 16 Юни 2022г.

•
•
•
•
•
•
•

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Български език и литература – 14 юни 2022г.
Математика – 16 юни 2022г.

Изпити за проверка на способностите са, както следва:
изобразително изкуство – на 21 юни 2022г.
музика – на 22 юни 2022 г.;
спорт – на 23-24 юни 2022 г. вкл.
На тези изпити се явяват само ученици, които са заявили това.
Заявления за явяване на изпитите за проверка на способностите се
подават в училището, в което се обучава ученикът.

• Срокът за подаване е 26-27 май 2022 г.

Какво носят и ползват за
изпита учениците?
• По български език и литература – черен химикал.
• По математика – линия, пергел, транспортир, молив,
триъгълник, гума, черен химикал.

• По изобразително изкуство – собствени материали
и инструменти (лист/глина се осигурява от комисията
за подготовка и провеждане на изпита).

• По музика – необходимия музикален инструмент (в
изпитната зала се осигурява пиано).

ФОРМАТ НА ТЕСТА
• БЕЛ
• - 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за
отговор, от които само един е правилен;
• - 6 задачи с кратък свободен отговор;
• - 1 задача с разширен свободен отговор;
• - 1 задача за създаване на текст.
• Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи
брой точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и
трудността ѝ.

Общ брой точки – 100.

ФОРМАТ НА ТЕСТА
• МАТЕМАТИКА:
• 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири

възможности за отговор, от които само един е правилен;
• - 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или
словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни
отговори, без да привеждат своето решение;
• - 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва
да опишат и да аргументират изпълнението на определена
математическа задача с аналитико- синтетичен характер.
• Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова
задача носи брой точки, съобразен с познавателното
равнище, спецификата и трудността ѝ.

• Общ брой точки –100.

ФОРМАТ НА ТЕСТА
• 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

АНОНИМНОСТ!!!
• Приемнити изпити са анонимни. Учениците не пишат
имената си или други символи по изпитните материали.
• Идентификационна бланка – отделя се от листа за
отговори, чрез перфорация. Формуляр, в който се вписват
данните на ученика.
• След изпита се запечатва в отделен плик, който се отваря
след оценяването на всички работи.

Изпитни комплекти
•
•
•
•

Указания за работа.

Идентификационна бланка
Лист за отговори

Свитък за белова, в т.ч. и листове за чернова

Помощни материали
• Малък плик за идентификационната бланка
• Плик за листа за отговори
• Плик за индивидуалната изпитна работа на
ученика

• 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

По време и след приключване
на изпита:
▪ не ползва коректори, справочници и мобилна
▪
▪
▪
▪

комуникационна техника;
не шуми и не извършва действия, които нарушават
нормалното протичане на изпита;
не подсказва и не преписва;
не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността
на изпитната работа;
не напуска изпитната зала:
- по-рано от 60 минути след началния час на изпита

Процедури
• За явяването на изпитите по български език и литература и
математика не се подават заявления.

• Всеки ученик ще получи служебна бележка, в която е

посочено точно определено място за провеждане на изпита.

• Всеки кандидат-гимназист трябва да носи със себе си

документ за самоличност и служебната бележка с
неговия уникален входящ номер, в която се удостоверява
къде ще се проведе изпитът.

Процедури
• Изпитите се полагат в училищата, в които учат
учениците.

• Квесторите и консултантът НЕ СА от същото
училище.

• Всички писмени работи се проверяват от
областна комисия.

• Резултатите от положените изпити ще бъдат
обявени до 28 юни 2022 г.

При какви случаи се преустановява и
анулира служебно изпита от страна на
квесторите?
• Отстраняват се от залата седмокласници, които
пречат на нормалното протичане на Националното
външно оценяване, преписват или подсказват, за
което квесторите уведомяват директора на училището.

• В този случай, при установен опит за преписване или
подсказване съставя протокол за анулиране на
писмената работа, който се подписва от двамата
квестори в залата и от директора на училището

Как се формира оценката от
изпита:
• За кандидатстване е важна крайната оценка, която се
формира въз основа на общия брой точки от двата
модула на съответния предмет.

• Учениците, които не са работили върху втория
елемент на изпита, също могат да участват в
класирането, като стартовата им оценка (на
предмет) е по-ниска.

• Учениците и родителите трябва да са наясно, че

по-високите оценки идват от доброто представяне
и на двата модула.

Процедури
• Ученикът трябва да заяви желание за участие в

класирането и да подреди желанията си за специалности
и профили.
• Приемът на ученици след завършено основно
образование се осъществява по реда на Наредба №
10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в
училищното образование.
• Заповедта на министъра № РД09-1808/31.08.2021г.)
определяща График на дейностите по приемането на
учениците.

Свидетелства за завършено
основно образование
• Свидетелствата ще бъдат готови на 02.07.2022
година
• Ще бъдат сканирани и качени в онлайн система,
която ще съпътства целия процес на кандидатстване
след завършен VII клас
• След това всеки ученик срещу подпис ще получи
своето свидетелство за завършено основно
образование, като трябва старателно да го съхранява

Изчисляване на състезателен
бал за кандидатстване
• Оценките по два общообразователни предмета от
свидетелството за VII клас, превърнати в точки +
резултатите от НВО по БЕЛ и Математика,
умножени до достигане на максимално 400 точки

• Отличен (6) е равен на 50 точки; Много добър (5)
– 39 точки; Добър (4) – 26 точки и Среден (3) – 15
точки

• Максимален бал 500 точки

За проверка на оценките:
• За проверка на оценките в електронен формат
на сайта Ви трябват индивидуалният входящ
номер на ученика и код за достъп

• Електронният адрес, на който можете да
проверите оценките си и да следите
резултатите от класиранията е:
http://priem.mon.bg.

Пример:
• Пример по случай „а” – ако ученикът има пълните

100 точки от теста по български език, по правило те
са удвояват и стават 200. Към тях се прибавят още 200
от изпита по математика и вече са 400.
• Ако ученикът има две шестици от двата
балообразуващи предмета в училище, например по
математика и по български език, те се приравняват
към 50 точки или 400 + 50 + 50 = максимален бал
500.
• Петиците, четворките и тройките също ще се
приравняват към съответните им точки.

Съвети и препоръки
• Подаването на документи за първо и трето класиране ще бъде

само по електронен път. Електронните заявления се подават
от всеки компютър, свързан с интернет. Много е важна
поредността на подадените желания, тъй като класирането се
извършва на тази база.
• ВАЖНО! Всеки ученик ще има възможност да подаде само
веднъж своите желания за участие в първо и второ класиране
след VII клас и по тази причина трябва внимателно да
провери въведените в онлайн системата данни.
• Нови заявления с пренаредени желания могат да се подават за
трети етап на класиране.
• Корекции след окончателното въвеждане на желанията не се
правят

Съвети и препоръки
• Заявления за участие във втори етап на класиране се
подават в училището, в което ученикът е приет на първо
класиране.

• Неприетите никъде ученици на първи етап участват
автоматично във втори етап на класиране.

• При класиране учениците с равен бал се приемат, дори ако
надхвърлят максималния брой ученици за паралелката.
Съгласно чл. 59 от същата наредба обаче, балът се счита за
равен, когато са абсолютно равни следните показатели:

• сбора от резултатите от националното външно оценяване;
• сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети,
превърнати по скала в точки;

Съвети и препоръки
• За да не остане ученикът извън общото класиране,

например ако е посочил само училища или паралелки
с по-висок бал от неговия, е препоръчително да се
застрахова и да посочи поне две – три паралелки с понисък бал или с по-ниска популярност.

• Съветваме Ви, всеки наш ученик, който има интереси

в областта на психология, педагогика и социална
педагогика, да посочи като свое желание обявената
паралелка с професионално направление „Сътрудник
социални дейности“ в 135 СУ.

• Нека вървим заедно по пътя към успеха!

График на дейностите по приемане на ученици в
държавни и в общински училища за учебната
2022/23г.
1. Подаване на заявление за полагане на изпити за
проверка на способности.
Срок 27.05 – 28.05.2022 г.
2. Провеждане на изпити за проверка на способностите
по: 21.06 – 24.06.2022 г.

• изобразително изкуство – на 21 юни 2022г.
• музика – на 22 юни 2022 г.;
• спорт – на 23-24 юни 2022 г. вкл.

График на дейностите:
3. Обявяване на резултатите от тестовете НВО до 28.06.2022г.
4. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на
способностите до 25.06.2022 г.
5. Получаване на служебната бележка с оценките от приемни
изпити до 01.07.2022г.
6. Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016г.
От 05.07. – 07.07.2022г.
7. Обявяване на списъците с приети ученици на първи етап на
класиране до 12.07.2022г.

График на дейностите:
8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на
класиране 13.07 – 15.07.2022г. вкл.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап
на класиране до 20.07.2022г.
10. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
21.07. – 22.07.2022г.
11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите
места след втори етап на класиране - 25.07.2022г.

График на дейностите:
12. Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране
26.07. – 27.07.2022г.

13. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап
на класиране на 29.07.2022г.
14. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
01.08. – 02.08.2022г.
15. Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.22г.

График на дейностите:
• Попълване на незаетите места след трети етап на

класиране и записване - определя се от директора до
10.09.22г.
• Записването за обучение в гимназиален етап е
важно решение за продължаване на
образованието.
• Това предопределя и необходимостта от
присъствието на ученика. Във всички формуляри
се изисква както подпис на родителя, така и на
ученика.

График на дейностите:
• Над утвърдения държавен план-прием може да се

приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на
министъра на образованието и науката за организация на
дейностите в училищното образование):
• близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по
реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;
• ученик с двама починали родители при заявено от него
желание, ако успешно е завършил основно образование в
годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17
години, навършвани в годината на кандидатстване.
• Пожелалите да се възползват от това право следва да
представят в срок до 09.09.2022 г.:

Насочване и записване на
ученици:
• Комисията за насочване на ученици с хронични
заболявания, физически и сензорни увреждания,
със специални образователни потребности по чл.
120, ал. 7 от ЗПУО (които са на качествена
оценка) разглежда подадените от 03.05.2022 г. до
20.05.2022 г. документи и насочва тези ученици
преди началото на кампанията по прием на
ученици в VIII клас. Насочените ученици не са
над утвърдения план-прием.

Насочване и записване на
ученици:
• Насочването е по списъци с подходящи за
съответното заболяване специалности от
професии и/или профили, утвърдени от
министъра на здравеопазването и министъра на
образованието и науката.

• Списък на заболяванията, както и информация за
работата на комисията, ще бъде публикувана
своевременно на сайта на РУО – София-град.

У с п е х !!!

