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гр. Пловдив, ул. Константин Геров №45, 
ou_st.mihaylovski@oustmihaylovski.com 

Тел. 032/69-24-37 – Директор; 032/69-92-86 – канцелария 

  

З  А  П  О  В  Е  Д 

 
№ РД-10- 817  / 17.05.2021 год. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл. 65 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците, Правила за информационна сигурност при организацията, 

провеждането и оценяването на националното външно оценяване  в края на IV клас през 

учебната 2020/2021 г., утвърдени със заповед № РД-09-3567/17.12.2020 г. на министъра 

на образованието и науката, т. 1, във връзка със заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. на 

министъра на образованието и науката (за определяне дати на изпитите от националните 

външни оценявания) 

НАРЕЖДАМ: 

I. 1.Да се организира и проведе национално външно оценяване на учениците от IV 

клас, както следва: 

 

 ІV клас 

Български език и литература       27 май 2021 г. 

Математика 28 май 2021 г. 

 

2.Продължителността на изпитите  по учебни предмети е писмено и се провежда чрез 

решаване на тест за 60 минути.  Начало на изпитите 10,00 часа.  

3. Назначавам Училищна комисия за организиране и провеждане на НВО 

/УКОПНВО/ 
Председател: Ирина Мангадашева – ЗДУД НЕ 

Членове: 

 Галя Найденова- старши учител начален етап 

 Цветана Славова - ЗАС 

 Анита Костадинова – техническо лице; 

 Задължения на Училищна комисия за организиране и провеждане на НВО УКОПНВО 

са регламентирани в заповед №РД-10- 575/04.02.2021 г., съгл. заповед № РД-09-

3567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, 

 

4.  Определям  следните квестори разпределени от електронна платформа: 

 

Дата Учебен 

предмет 

Кабинет Бр.ученици Квестори 

разпределение на 26.05.2021г. 

27 май Български 

език и 

литература 

№11  -  9  

  №12 9  

  №13 9  

  №14 9  

  №15 10  
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  №16 10  

  №17 10  

  №18 10  

  Коридор 

и вход 

  

 

Дата Учебен 

предмет 

Кабинет Бр.ученици Квестори  

разпределение на 

26.05.2021г. 

 

28 май математика №11  -  9  

  №12 9  

  №13 9  

  №14 9  

  №15 10  

  №16 10  

  №17 10  

  №18 10  

  Коридор 

и вход 

  

 

5. Класните ръководители напомнят на учениците за необходимостта в деня на изпита 

по математика да носят чертожни инструменти (линия, триъгълник, транспортир, пергел) 

резервни химикали и моливи. 

7.За дните на изпитите – 27 и 28 май, 2021  година утвърждавам следното дневно 

разписание на учебните занятия, във връзка с чл.8, ал.1, чл.9 ал.9  от Наредба №10 на 

организация на дейностите. Графикът е публикуван в сайта на институцията, залепен в 

сградата на институцията и за него са уведомени родителите  

Учебен час От - до почивки 

1 8.00 – 8.30 5 мин. 

2 8.35 – 9.05 5 мин. 

3 9.10 – 9.40  

Външно оценяване 10,00 – 11,00 60 мин. 

4 11.10 – 11.40 10 мин. 

5 11.50 – 12.20 10 мин. 

6 12.30– 13.00 10 мин. 

7 13.10 – 13.40  

 

 

8. Утвърждавам следната  промяна на седмичното разписание във връзка с 

чл.12,ал.1, т.т от Наредба 10 за организаця на дейностите  за дните на НВО в ІV 

клас                                 27.05.2021 - четвъртък 
 

 ІVа ІVб ІVв 

1 
МАТЕМАТИКА-ИУЧ БЪЛГ. ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И 

СПОРТ 

2 
БЪЛГ. ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И 
СПОРТ 

МАТЕМАТИКА 

3. 
БЪЛГ. ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 

МАТЕМАТИКА БЪЛГ. ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 

4 
НВО БЪЛГ. ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

НВО БЪЛГ. ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

НВО БЪЛГ. ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

5 
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И 

СПОРТ 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БЪЛГ. ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 

6. 
МАТЕМАТИКА ЧОВЕКЪТ И 

ПРИРОДАТА 
МАТЕМАТИКА-ИУЧ 

7 
ЧОВЕКЪТ И 

ПРИРОДАТА 

 ЧОВЕКЪТ И 

ПРИРОДАТА 
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28.05.2021-петък 
 
 

 ІVа ІVб ІVв 

1 МАТЕМАТИКА-ИУЧ 
БЪЛГ. ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

МАТЕМАТИКА-ИУЧ 

2 
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И 

СПОРТ 

БЪЛГ. ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА-ИУЧ 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП. И 

СПОРТ 

3. 
БЪЛГ. ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА-ИУЧ 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
БЪЛГ. ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА-ИУЧ 

4 НВО -МАТЕМАТИКА НВО - МАТЕМАТИКА НВО - МАТЕМАТИКА 

5 
ЧОВЕКЪТ И 

ОБЩЕСТВОТО 
МАТЕМАТИКА-ИУЧ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

6 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИЗОБР.ИЗКУСТВО 
ЧОВЕКЪТ И 
ОБЩЕСТВОТО 

7  СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ  

 

9.За времето на провеждане на изпитите всички ученици без ІV клас са извън 

училището, без да напускат района му, под наблюдението на всички неангажирани  като 

квестори учители и учители-ГЦОУД на ІV клас. 

За I А клас – отговаря Мариана Хубчева 

За I Б клас – отговаря Весела Балева 

За I В клас – отговаря Радка Искрова 

За II A клас – отговаря Спас Деспов 

За II Б клас – отговаря Иван Иванов 

За II В клас – отговаря Цветана Котларова 

За III A, III Б, III В клас – Валентина Хариткова 

За V  и VI клас – учители прогинмназиален етап неангажирани в изпитите.    

10. На 18.05.2021 г. от 18,30 часа в електронна среда да се проведе инструктаж на 

учителите квестори за НВО IV клас срещу подпис и в деня преди изпита.    

11. Преди изпита се мери температурата на всеки от участниците в НВО 4 клас от мед. 

сестра, следи се стриктно спазване на действащите противоепидемични 

мерки(дистанция, маски, дезинфекция). 

12. Изпитните материали се съхраняват три месеца в училището след този срок се 

унищожават с протокол. 

13. По определен график училищната комисия дава информация за ученици и родители 

за получените оценки на писмените работи. 
14. Индивидуалните резултати от НВО може да се проверяват в електронна система на 

страницата на МОН, като достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и 

индивидуален идентификационен код.  

15. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО в IV клас става в 

присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, 

като:  

. ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един 

отговор;  

. сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от 

залата;  

. не се допуска разглеждане на други изпитни работи.    

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Нели Марковска,  ЗДУД 

и Ирина Мангадашева, ЗДУД.  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици и упоменатите 

длъжностни лица в електронна среда за  сведение и изпълне.  

ТИНКА БАЛАБАНОВА  

X
Тинка Балабанова

Директор

 

Директор на ОУ “Стоян Михайловски”- Пловдив 

 

 Приложение №1 към заповедта   
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Запознати със заповедта: 

 

І а   ІІ а   ІІІ а   ІV а   

І б   ІІ б   ІІІ б   ІV б   

 І в   ІІ в   ІІІ в   ІV в   

        

V а   VІ а   VІІ а      

V б   VІ б   VІІ б       

V В  VІ в      
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        Приложение 1 
 Относно - Заповед № РД-10-817/17.06.2021г. 

1. На 26.05.2021 г. квесторите проверяват в споделен диск заповедта на директора за информация на 

разпределението по зали. 

2. В деня преди изпитите в учителската стая се провежда инструктаж с квесторите. 

3. След като бие звънеца в 9,40 ч. по разписание утвърдено от директора учениците , от 1 до 3 клас се 

придвижват до централния изход и излизат от училище. 

4. Учениците от прогимназиален етап ,  минават през аварииния вход.  

5. В 9,40 минути  учениците от IV  клас заемат местата си по залите под ръководството 

на квесторите и  при спазване на необходимите противоепидемични мерки. 

6. Със съдействието на медицинската сестра, Милена Булкина, в сградата на училището 

в периода от 7,30 до 8,00 часа се допускат ученици от 4 клас и всички останали след 

измерване на температурата. Преди изпита отделно на всеки четвъртокласник се измерва 

температурата. При повишена телесна температура и с грипоподобни симптоми 

медицинското лице има право да отстрани ученика. 
7.  От 9,40 до 9,55 часа квесторите в съответните зали проверяват изправността на техниката за слушане 

за изпита по БЕЛ и при проблем докладват на председателя на комисията и директора. 

8. Квесторите запознават учениците с инструктажа за ученика и изискват подпис от всеки ученик в 

квесторския протокол от лявата страна на съответното име; 

9.  Вписват имената и вх. номер на учениците в бланката за отговори до 9,55 часа Подписват се под 

проверената информация за ученика; 

10. Прочитат указанията за работа и припомнят на ученика начина за отбелязване на верните отговори 

върху бланката за отговори; 

11. При започване на изпита записва на дъската текста: „Национално външно оценяване в IV клас по 

............................................ - .....................“, като на мястото на точките вписва съответно учебния предмет и 

датата 

12.  През първите 20 минути от изпита не позволяват на учениците да излизат от залата; 

11.Окончателно напускане на залата се допуска след изтичане на 30 минути от изпита.  

12. В случай на карантиниран ученик/ученик с грипоподобни симптоми проявени преди или по време на 

изпита същият се премества в кабинет 29 на втори етаж, с квестор, които е ваксиниран- старши учител Галя 

Найденова. 

Ученикът: 
1. пише с черен химикал; чертае с черен молив; на изпита по математика може да ползва линия, пергел, 

триъгълник; 

2. ученикът може да работи и да пише върху изпитните материали, но задължително отбелязва отговорите 

си в бланката за отговори. Изпитните материали и черновата не се проверяват.  

 След изпита: 

Квесторите приемат изпитните работи на всеки ученик на работното му място като: 
• Поставят Z след края на писмената работа; 

• Не се следи за цялостта на бланката за отговори, т.е. да не се разкачат телчетата с листовете. 

• Приемат бланката за отговори, изпитния тест, листа с указания за работа и листовете за чернова; 

• В голям плик се поставят само бланките за отговори на учениците от залата, върху който се 

отбелязва учебния предмет и броя на изпитните работи. Пликът не се запечатва.  

• Напуска залата, когато е приел всички изпитни работи/тестови книжки/, флашки и когато протоколът 

за дежурство при провеждане на писмен изпит е разписан от всички ученици./извън големия плик. 

 

 

 


