ДЕЙНОСТИ
ПО
ПРИЕМ
НА УЧЕНИЦИ
В VІІІ КЛАС

ПРИЕМЪТ НА УЧЕНИЦИ
В VІІІ КЛАС НА
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА
ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ
ИЗПИТИ ЧРЕЗ ТЕСТ
И ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА
СПОСОБНОСТИТЕ

С

резултатите от изпитите в края на
VІІ клас се осъществява приемането
по държавния план-прием на ученици
в VІІІ клас

 Начало

на изпитите по БЕЛ и Математика 10:00 часа
 Начало на изпитите за проверка на
способностите - 09:00 часа

ИЗПИТИ ЧРЕЗ ТЕСТ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

21 МАЙ
2018 г.

23 МАЙ
2018 г.

ИЗПИТИ
ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
 ИЗОБРАЗИТЕЛНО

ИЗКУСТВО
- 01 юни 2018 г.

 МУЗИКА

- 04 юни 2018 г.
 СПОРТ

- 05 юни и 06 юни 2018 г.

ОЦЕНКИТЕ – В ТОЧКИ
50

ТОЧКИ
39 ТОЧКИ
26 ТОЧКИ
15 ТОЧКИ

-

ОТЛИЧЕН 6
МН. ДОБЪР 5
ДОБЪР
4
СРЕДЕН
3

ВРЕМЕТРАЕНЕ


Български език и литература - І модул - 60 мин.
ІІ модул - 90 мин.

(без да се включва времето за четене на текста от учителя, както и
времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка
за започване на втория модул)



Математика - І модул - 60 мин.
ІІ модул - 90 мин.
(без да се включва времето за съобщаване на изпитния вариант и
техническата подготовка за започване на втория модул)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА



•
•

•

І модул - тест (НВО - текуща оценка по БЕЛ)
ІІ модул - преразказ с дидактическа задача
Учениците изслушват един път текста за
преразказа;
Получават екземпляр от текста за преразказ и го
четат самостоятелно в рамките на 15 минути,
след което го връщат на квесторите;
По време на изслушването и на самостоятелното
четене на текста нямат право да си водят бележки

МАТЕМАТИКА
І

модул - тест (НВО - текуща оценка по Математика)
 ІІ модул - учениците получават
екземпляр със задачите от
допълнителния модул

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
•

•
•

Учениците заемат определените им места не
по-късно от 09:45 часа за изпитите по БЕЛ и
Математика
Носят документ за самоличност (лична ученическа карта)
Предават на квесторите изключените си мобилни
телефони

Носят:
•

•

БЕЛ - син химикал
МАТЕМАТИКА – син химикал, линия, пергел,
транспортир, триъгълник, син химикал, молив и гума

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА
ИЗСЛУШВАТ ИНСТРУКТАЖ и се подписват
ПОЛУЧАВАТ:
* голям, среден и малък плик;
* лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;
* свитък за допълнителния модул
* 3 броя листове за чернова

Под контрола на квесторите отделят
идентификационната бланка от листа за
отговори, попълват я и я поставят в малкото
пликче, без да го залепват

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА
•

Пишат със син химикал, чертаят с
черен молив;

Не ползват калкулатори, коректори,
справочна и мобилна техника;
• Не шумят и не извършват действия, които
нарушават нормалното протичане на изпита;
• Не подсказват и не преписват;
• Не поставят знаци, които могат да нарушат
анонимността на изпитната работа
•

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА
Не напускат залата:
* по-рано от 30 мин. след началния час
на всеки от модулите;
* след изтичане на времето за работа по
първия модул

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА ВТОРИ МОДУЛ

* НЕ запечатват средния плик, където
са поставили попълнения тест от І модул
* Остават на мястото си до започване
на втория модул
* При необходимост получават
допълнителни листове за чернова

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ВТОРИ МОДУЛ

* Остават на работното си място, докато квесторът
проверява за ненарушаване на анонимността и за
правилното попълване на идентификационната бланка;
* Поставят идентификационната бланка в малкото
пликче, залепват го и го поставят в големия плик заедно
със свитъка за втория модул, черновата и вече
запечатания среден плик с листа за отговори от първия
модул;
* Залепват големия плик;
* Предават на квестора изпитната си работа заедно с
теста и неизползваните листове за чернова и листата с
формули по математика;
* Подписват се в протокола за дежурство;
* Напускат залата (след като си вземат оставените
лични вещи и мобилни телефони)

Учениците имат право в присъствието на родител
да се запознаят с проверената си и оценена
писмена работа в срок до 5 работни дни след
обявяване на резултатите от изпитите чрез тест
По време на запознаването с изпитната работа
не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане
или преписване на изпитната работа и
рецензиите/бележките на оценителите.

ПО-ВАЖНИ МОМЕНТИ
ОТ НАРЕДБА № 10 от 2016 г.
* Подаване на заявление за полагане на изпити за
проверка на способностите (изобразително изкуство,
музика, спорт)

от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г.
* Обявяване на списъци с разпределението на
учениците по училища и зали за полагане на изпити
за проверка на способностите. Писмено уведомяване
на учениците за допускането им за полагане на
изпити за проверка на способностите
до 22.05.2018 г.

ПО-ВАЖНИ МОМЕНТИ
ОТ НАРЕДБА № 10 от 2016 г.
*
-

*

-

Провеждане на тестове по:
Български език и литература
Математика

- 21.05.2018 г.
- 23.05.2018 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите:
Изобразително изкуство - 01.06.2018 г.
Музика
- 04.06.2018 г.
Спорт
- 05.06.2018 г. и
06.06.2018 г.

ПО-ВАЖНИ МОМЕНТИ
ОТ НАРЕДБА № 10 от 2016 г.


Обявяване на резултатите от тестовете
- до 06.06.2018 г.



Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на
способностите
- до 11.06.2018 г.



Получаване на служебна бележка с оценките от приемните
изпити
- от 13.06.2018 г. до 19.07.2017 г.



Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на МОН
- от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.



Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап
на класиране
- до 03.07.2018 г.

ПО-ВАЖНИ МОМЕНТИ
ОТ НАРЕДБА № 10 от 2016 г.


Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на
класиране
- от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.



Обявяване на списъците с приети ученици на втори етап на
класиране
- до 12.07.2018 г.



Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
- от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г.



Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите
места след втори етап на класиране
- 19.07.2018 г.



Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
- от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г.

ПО-ВАЖНИ МОМЕНТИ
ОТ НАРЕДБА № 10 от 2016 г.



Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране
- до 26.07.2018 г.



Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
- от 27.07.2018 г. до 30.07.2018 г.



Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите
места след трети етап на класиране
- 02.08.2018 г.



Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
- определя се от директора до 11.09.2018 г.



Утвърждаване на осъществения държавен план-прием
- до 14.09.2018 г.

БАЛООБРАЗУВАНЕ
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 500
 БРОЯТ

ТОЧКИ ОТ ИЗПИТА ПО БЕЛ И
МАТЕМАТИКА, КАТО ПО РЕШЕНИЕ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ИЛИ
УДВОЯВАНЕ НА ДВАТА РЕЗУЛТАТА, ИЛИ
УТРОЯВАНЕ НА ЕДИН ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ

– 400 точки

 ОЦЕНКИТЕ

ПО ДВА ПРЕДМЕТА, ИЗУЧАВАНИ В
VІІ КЛАС, ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ

– 100 точки

БАЛООБРАЗУВАНЕ
 БАЛЪТ

НА УЧЕНИК, КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ НА
ИЗПИТИТЕ ПО БЕЛ И/ИЛИ МАТЕМАТИКА, СЕ
ФОРМИРА КАТО РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ИЗПИТА,
ПО КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ, СЕ ПРИЕМА ЗА

О ТОЧКИ

КЛАСИРАНЕ


КОГАТО В КЛАСИРАНЕТО ИМА УЧЕНИЦИ С РАВЕН БАЛ
И С БРОЯ ИМ СЕ НАДХВЪРЛЯ УТВЪРДЕНИЯ ПЛАНПРИЕМ, ТЕ СЕ ПОДРЕЖДАТ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО
СБОРА ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ



АКО ОТНОВО ИМА УЧЕНИЦИ С ЕДНАКВИ ПОКАЗАТЕЛИ,
ТЕ СЕ ПОДРЕЖДАТ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО СБОРА ОТ
ТОЧКИТЕ НА БАЛООБРАЗУВАЩИТЕ ПРЕДМЕТИ



АКО ОТНОВО ИМА УЧЕНИЦИ С ЕДНАКВИ ПОКАЗАТЕЛИ,
ТЕ СЕ ПОДРЕЖДАТ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО
СРЕДНОАРИТМЕТИЧНАТА ОЦЕНКА ОТ УЧЕБНИТЕ
ПРЕДМЕТИ, ИЗУЧАВАНИ В VІІ КЛАС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

http://www.mon.bg
- нормативни документи, тестове от минали години

http://ruo-sofia-grad.com
- утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година

