
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО 
ОЦЕНЯВАНЕ  В КРАЯ НА 4. КЛАС

Учебна 2020/2021 година



Обхват 

 Националното външно оценяване на учениците

от ІV клас обхваща всички ученици от випуска,

включително и учениците със специални

образователни потребности по решение на

екипа за подкрепа за личностно развитие в

училището.

 По желание могат да участват и учениците в

самостоятелна форма на обучение



График на провеждане

 Определяне на датите за НВО – Заповед № РД092121/28.08.2020 год.

 Датите за ІV клас: 

➢ Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 

10,00 часа

➢ Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

➢ Заповед № РД09-3567/17.12.2020 год. за утвърждаване на 
правила за информационна сигурност при организацията, 
провеждането и оценяването на НВО в края на ІV клас и образци 
на документи през учебната 2020/2021 година



Времетраене 

 Промяната на изпитния формат е свързана с увеличаване

на вида, броя и сложността на тестовите задачи, което от

своя страна изисква увеличаване на времетраенето за

работа на учениците - 60 минути.

 Поради това, че учебният час в IV клас е 40 минути, е

необходимо да се създадат подходящи организационни

условия чрез промяна на седмичното разписание за деня

на изпитването – със заповед на директора на училището-

съгл. чл. 12, ал.1, т. 1 от Наредба № 10

 Допълнителното време за учениците със СОП е до 30

минути.



Получаване на изпитния вариант

 Тестът за НВО в IV клас се публикува в деня на провеждането на
изпита като засекретен файл на предварително оповестен и защитен
служебен сървър. За НВО по български език и литература в деня на
изпита се публикува и засекретен аудиофайл с диктовка.

 Паролите за разсекретяване на файла с изпитния тест и на аудиофайла
с диктовката по български език и литература се оповестяват на
сървъра по не по-рано от половин час преди началото на изпита.

 До 15 минути след стартирането на изпита директорът отразява в
електронната система броя на неявилите се ученици;

 При възникнала неизправност с възпроизвеждащото устройство,
довела до невъзможност да се изслуша от учениците текстът за
диктовка директорът осигурява резервно възпроизвеждащо
устройство. В краен случай се чете от учител – има инструктаж за
диктовката, утвърден от министъра.



Задължения на ученика

 Преди започване на националното външно оценяване ученикът:

 Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с
неговото име не по-късно 9,45 часа.

 Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за
изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е ученик с
нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови
прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при
работа с компютър и оптични средства.

 Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за
анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол
от лявата страна на името си.

 Не се допуска размяна или използване на едни и същи вещи и пособия.
Всеки ученик ползва само лични пищещи средства.

 Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги
предава на квестор, който ги поставя на видно място.



Задължения на ученика

 Получава от квестора бланка за отговори, в която 
предварително квесторът е написал трите имена и входящия 
номер на ученика 

 Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за
изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.

 Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската
от квесторите.

 Изпълнява точно инструкциите, които чува от записа на
аудионосителя за диктовката по български език и литература.

 Всеки въпрос от теста се прочита и в бланката за отговори при
съответния номер на въпроса в кръгчето на буквата с верния му
отговор се отбелязва със знака Х

 След приключване на определеното време за работа предава на
квестора бланката за отговори, изпитния материал и използваните
листове за чернова.



ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ВЕРЕН ОТГОВОР и КОРЕКЦИЯ НА СГРЕШЕН

 Избираемите отговори са 3 и само един е верният.

 Отбелязват верния отговор с Х, като не излизат от 

кръгчето;

 Могат да направят корекция, като запълнят кръгчето с 

вече маркирания с Х, който смятат за грешен и поставят Х 

в друго кръгче.

А Б В

А Б В



Задължения на ученика

 Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва

верните отговори САМО в бланката за отговори.

Внимание! Изпитният тест и черновата за НВО по

математика няма да бъдат проверявани!

 Може да излиза от изпитната зала след изтичане на

първите 30 минути от началото на изпита.

 Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите

30 минути от началото на изпита, както и по всяко време

след това, в случай че е приключил окончателно и е

предал надлежно изпитната си работа.



Задължения на ученика

 Не нарушава анонимността на изпитната работа,

не поставя знаци, не записва име или имена (с

изключение на онези, които са част от изпитния

материал и може или трябва да бъдат отбелязани

в някой от отговорите).

 Изпитна работа, за която е установено

нарушаване на изискванията за анонимност, се

анулира и не се оценява.



Начин на оценяване

 Обучения на начални учители за оценители,

които са се регистрирали

 Определена е комисията за проверка и оценка

на писмените работи от НВО в 4 клас със

заповед на началника, определен е и

оценителски център

 Проверката се извършва по графика на МОН от

31.05.2021 год. до 06.06.2021 год.



Оповестяване и публикуване на изпитни 
материали и тестови резултати 

 Запазва се практиката за публикуване на ключа с верните отговори на 
тестовите задачи след провеждане на съответното изпитване. 

 Формирането на успешни училищните политики изисква прилагане 
на  специфични стратегии за докладване на резултатите от оценяване 
пред родителите: срещи между родителите и учителя; изготвяне на 
индивидуален писмен доклад за родителите; доклад за мерките, 
насочени към подобряване на учебния процес.  

 Съществен момент е докладването на резултатите пред обществото, 
затова се обръща внимание не само на конкретните резултати, но и на 
променливите фактори, които могат да повлияят на представянето на 
учениците, на потенциалните промени в образованието и пр.

 Докладването на резултатите пред медиите е от изключителна 
важност за разбирането на информацията за тези резултати, затова 
следва тя да бъде подготвена от експерти, но да бъде представена 
кратко чрез специалистите за връзки с обществеността в МОН.



Задължения на квесторите

 Инструктажа за квесторите в залите, в коридорите и на
входа са регламентирани в Правилата за информационна
сигурност – Заповед № РД09-3567/17.12.2020 год. на
министъра на образованието и науката, с последващите
изменения във връзка с инструктажите за квестор и
ученик – квесторът пише с черен химикал трите имена
на ученика и входящият му номер в бланката за
отговори;

 Със същата заповед е утвърден и инструктаж за учителите
консултанти - ;

 Инструктаж за диктовката – изменение на цитираната
заповед №РД09-908/14.04.2021 год. на министъра



Задължения на квесторите

• Приема изпитната работа на всеки ученик на работното му

място, като:

1. поставя знак Z след края на написания от ученика текст;

2. приема бланката за отговори, изпитния тест, листа с указания

за работа и листовете за чернова;

4. предоставя протокола за дежурство при провеждане на

писмен изпит на ученика за подпис.

• Събира и поставя само бланките за отговори на учениците

от залата в голям хартиен плик, върху който отбелязва

учебния предмет и броя на изпитните работи в плика, без да

го запечатва;



Задължения на квесторите

 Писмо № 9105-145/10.05.2021 год. на министъра на
образованието и науката за създаване на условия за
равнопоставеност при полагане на изпитите от НВО и
зрелостните изпити – когато има карантинирани ученици
– може да се осигури присъствие, но трябва да се спази
процедурата описана в писмото.

 Изпитите се провеждат при строго спазване на правилата
за дезинфекция и осигуряване на дистанция. Квесторите
да използват защитни средства, тъй като не преподават на
тези ученици.


