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З А П О В Е Д 

X

 
 

На основание чл. 3, ал. 2, т. 19, и ал. 3 от Правилника за устройството  и 

функциите на регионалните управления на образованието, чл. 60, т. 1 и чл. 72, ал. 2 от 

Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и 

във връзка с т. 73 и т. 74 от „Правила за информационна сигурност при организацията, 

провеждането и оценяването на НВО в края на VІІ клас през учебната 2019/2020 г.“, 

утвърдени със Заповед № РД 09-1308/09.06.2020 г. на министъра на образованието и 

науката 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

Време и  място за запознаване с оценените индивидуални работи на учениците от 

VІІ клас от националното външно оценяване по български език и литература и по 

математика, както следва: 

1. Срок: 30 юни, 1 и 2 юли 2020 г. – от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч.; 

2. Място: зала № 210 на РУО – Сливен, бул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 2; 

3. Запознаването на ученика, задължително придружен от родител, с оценената 

индивидуална работа става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата 

с определени права на достъп, като: 

- Ученикът и неговият родител виждат 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; 

4. При запознаването с оценената индивидуална работа следва да се спазват 

стриктно противоепидемичните мерки, а именно: 

- използване на маски; 

- използване на дезинфектант; 

- в един и същи момент в зала № 210 да не се допуска повече от един ученик и 

неговия придружител; 

- един ученик да е придружен само от един родител; 

- да не се допуска струпване на ученици и родители пред залата, да се спазва 

разстояние от най-малко 1,5 м между посетителите; 

- други мерки по преценка на председателите на РКПОИР. 



Председателите на РКПОИР по български език и литература и по математика 

следва предварително да създадат организация за запознаването на учениците и 

родителите им с проверените изпитни работи, както и да осъществяват контрол по 

спазването на противоепидемичните мерки. 

Директорите на училищата от област Сливен, в които се извършва обучение на 

ученици в VІІ клас, следва да уведомят учениците за предоставената им възможност за 

запознаване с проверените им изпитни работи. 

Копие от настоящата заповед да се връчи на председателите на РКПОИР по 

български език и литература и по математика за изпълнение, и на директорите на 

училищата от област Сливен, в които се осъществява обучение на ученици в VІІ клас, 

за уведомяване на учениците 
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