Национално външно
оценяване и кандидатстване
след завършен седми клас
Общи положения и насоки

Националното външно оценяване в седми клас
§ През учебната 2018/2019 година ще има три национални външни
оценявания:
1. Български език и литература на 17 юни 2019 година от 9.00 часа
2. Математика на 19 юни 2019 година от 9.00 часа
3. Чужд език на 21 юни 2019 година от 9.00 часа. НВО-то по Чужд език е по
избор на ученика и не е задължително!
§ Учебно-изпитните програми можете да намерите на адрес:
https://www.mon.bg/bg/100156

Провеждане на НВО
§ Учениците трябва да се запознаят детайлно с Инструктажа за ученика
§ Учениците се явяват в училище с документ за самоличност със снимка не покъсно от 08.30 часа
§ Настаняват се в изпитната зала до 08.45 часа
§ Пишат само и единствено с черен химикал
§ Изпитът започва след размножаване на изпитните материали малко след
09.00 часа
§ Първата част е с продължителност 60 минути, а втората – 90 минути.
Максималният брой точки на НВО е 100. НВО по чужд език има само първа
част.

Провеждане на НВО
§ След приключване на работата по част 1 ученикът откъсва и поставя в бял плик
листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
§ Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на
аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или
при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.
§ След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава
размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на
15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора.
§ По време на самостоятелното запознаване няма право да си води бележки.
§ След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за
свободни отговори и листовете с надпис „чернова“ направо в индивидуални плик за
изпитната работа, без да го запечатва.

Провеждане на НВО
§ Ученикът може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните
отговори САМО в изпитния комплект - лист за отговори и/или в свитъка за
отговори. Внимание! Изпитният материал не се поставя и засекретява в
индивидуалния плик и няма да бъде проверяван!
§ Ученикът може да използва предоставените математически формули по
време на работа и по двете части на НВО по математика.
§ Ученикът няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или
свитъка за свободни отговори на приключила вече част.
§ Ученикът не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху
съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите,
когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала
е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху
съответната част.

Провеждане на НВО
След приключване на работата:
§ Ученикът предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение
на квестора:
1. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;
2. отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;
3. поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;
4. поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка,
запечатаният вече плик с част 1, свитъка за свободни отговори и листовете с надпис „чернова“, след което
залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва са постави и частите от
изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за свободните отговори), върху които не е работил
5. предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали,
листа с указания за работа, а на изпита по математика – и листа с математическите формули.
§ Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

Къде сме ние до момента?
§ На база на статистиката от резултатите на НВО по български език и
математика през последните пет учебни години 17 Средно училище „Дамян
Груев“ се нарежда на 52 място от общо 204 столични училища, т.е. ние сме
сред най-добрите 25% в София.
§ Среден резултат от двете НВО на 17 СУ е 44.13 точки. Това е на база
резултатите от Модул 1 на НВО.
§ Този резултат ни нарежда пред училища като 21 СУ „Христо Ботев“, 12 СУ
„Цар Иван Асен II”, 112 ОУ „Стоян Заимов“, 56 СУ „Константин Иречек“, 30 СУ
„Братя Миладинови“, 10 СУ „Теодор Траянов“, всички училища от район
„Красна поляна“ и редица други.

Къде трябва да бъдем?
§ В последните години има трайна тенденция за повишаване на резултатите
на нашите ученици.
§ Реалистичната цел пред випуск 2019 е да се нареди сред най-добрите 50
столични училища.
§ Вярваме, че до 5 години ще успеем да влезем в престижния топ 30, от който
ни делят по-малко от 4 точки.
§ Вече сме се утвърдили като водещото училище в район Красна поляна, а
скоро ще бъдем и безапелационен лидер на Западна София.

Държавен план – прием след завършено основно
образование (след 7 клас)
§ Приемът на ученици в VIII клас се извършва въз основа на желанията на учениците и
при отчитане на резултатите от НВО – БЕЛ и математика.
§ Информация за всички училища и паралелки, за които може да се кандидатства по
силата на държавния план-прием можете да намерите на следния адрес
§ Балът за класиране се формира като сбор от:
o Брой точки от НВО - БЕЛ и математика. Тук има няколко варианта за
балообразуване: БЕЛ х 2 + МАТ х 2; БЕЛ х 3 + МАТ х 1; БЕЛ х 1 + МАТ х 3.
o Оценки от свидетелството за основно образование по два предмета, превърнати по
скала в точки, където отличен (6) = 50т.; много добър (5) = 39т.; добър (4) = 26т.;
среден (3) = 15т.
§ Максималният бал е 500 точки

График на дейностите
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на 03 - 05 юни 2019 г. вкл.
способностите
Обявяване на списъци с разпределението на учениците
училища и зaли за полагане на изпити за проверка
способностите. Писмено уведомяване на учениците
допускането им за полагане на изпити за проверка
способностите
•Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
•изобразително изкуство
•музика
•спорт
Обявяване на
способностите

резултатите

от

изпитите

за

проверка

по до 18 юни 2019 г. вкл.
на
за
на
•20 юни 2019 г.
•24 юни 2019 г.
•25 - 26 юни 2019 г. вкл.
на до 27 юни 2019 г. вкл.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за до 2 юли 2019 г. вкл.
проверка на способностите
Подаване на документи за участие в приема на ученици по 3 - 5 юли 2019 г. вкл.
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на до 11 юли 2019 г. вкл.
класиране
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или до 16 юли 2019 г. вкл.
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

График на дейностите
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на до 18 юли 2019 г. вкл.
класиране
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 23 юли 2019 г.
втори етап на класиране
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24 - 25 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 29 юли 2019 г. вкл.
класиране
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 01 август 2019 г.
трети етап на класиране
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и определя се от директора
записване
до 10 септември 2019 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 13 септември 2019 г. вкл.

Какво Ви предлагаме ние?
§ 17 Средно училище „Дамян Груев“ Ви предлага прием в 1 (една)
паралелка в 8 клас:
v Нашият профил е „Чужди езици“ с интензивно изучаване на френски език и
със задължителни профилиращи предмети: френски език и
испански/италиански език.
v Нашата паралелка няма аналог в друго столично общинско училище,
понеже Ви предлагаме не само интензивно изучаване на френски език, но и
изучаване на латински, който е в основата на всички романски езици. Наред
с това предлагаме задълбочено изучаване на романската история и култура
и по този начин образованието, което получават нашите ученици се
доближава до това в класическите гимназии в Западна Европа.

Защо да избера 17 СУ „Дамян Груев“ за моето гимназиално образование?
§ Заради много добре прецизирания учебен план и възможността да усвоя латински език
и два съвременни романски езика, които ще бъдат моето конкурентно предимство пред
всички ученици, избрали да изучават английски език.
§ Заради любовта ми към новото, към предизвикателствата и приключенията. Защото
вярвам, че моето училище, което ми е дало толкова много до 7 клас има още много
неща, които да ми предложи, а и аз имам сили и умения, за да допринеса за авторитета
на училището, в което успяваме заедно.
§ Заради свободата всеки един от нас да се развива в онези науки и сфери от училищния
живот, в които най-силно желае. 17 СУ е бастион на Свободата, тук всички ние взаимно
се уважаваме и си помагаме.
§ Има още хиляди причини, за да избера 17 СУ, но нека всеки един ученик сам да намери
своите и да впише името си в Летописната книга на училището!

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

