КАНДИДАТСТВАНЕ
СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС
В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА
ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

1. График на дейностите

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на
изпити за проверка на способностите

14.05. –
18.05.2018г. вкл.

Обявяване на списъци с
разпределението на учениците по
училища и зали за полагане на изпити
за проверка на способностите
Провеждане на тестовете:
•Български език и литература
•Математика
Обявяване на резултатите от тестовете

до 22.05.2018г.
вкл.

21.05.2018г.
23.05.2018г.
до 06.06.2018г.
вкл.

Вид дейност
Провеждане на изпити за проверка на
способностите:
•Изобразително изкуство
•Музика
•Спорт
Обявяване на резултатите от изпитите
за проверка на способностите
Получаване на служебна бележка с
оценките от приемните изпити
Подаване на документи за участие в
приема на ученици

Срок

01.06.2018г.
04.06.2018г.
05.06. –
06.06.2018г. вкл.
до 11.06.2018г. вкл.
13.06. –
19.07.2018г. вкл.
20.06. –
26.06.2018г. вкл.

Вид дейност
Обявяване на списъците с приетите
ученици на първи етап на класиране
Записване на приетите ученици на
първи етап на класиране или подаване
на заявление за участие във втори етап
на класиране
Обявяване на списъците с приетите
ученици на втори етап на класиране
Записване на приетите ученици на
втори етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и
броя на незаетите места след втори
етап на класиране

Срок
до 03.07.2018г. вкл.
04.07. –
06.07.2018г. вкл.

до 12.07.2018г. вкл.

13.07. –
17.07.2018г. вкл.
19.07.2018г.

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в
трети етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите
ученици на трети етап на класиране
Записване на приетите ученици на
трети етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и
броя на незаетите места след трети етап
на класиране
Попълване на незаетите места след
трети етап на класиране и записване

20.07. –
24.07.2018г. вкл.
до 26.07.2018г. вкл.
27.07. –
30.07.2018г. вкл.

02.08.2018г.

до 11.09.2018г. вкл.

2. Кратка информация за
изпитите

Националното външно оценяване по български език и
литература и по математика в края на VII клас, въз основа на
което се осъществява приемането на ученици на места по
държавния план-прием, се провежда под формата на тест,
който включва два модула:

1

2

• Насочен към установяване на усвояването на учебното
съдържание, заложено в учебната програма за
задължителна подготовка по съответния учебен предмет
- български език и литература или математика, за VII клас

• Включва допълнителни задачи, чрез които се проверява
прилагането на знанията, уменията и компетентностите
придобити в обучението от V до VII клас включително.

Формат на изпита по БЕЛ
Първият модул за национално външно оценяване (НВО)
съдържа 25 задачи. Задачите са два вида:
• 18 въпроса са със структуриран отговор с четири
възможности за отговор, от които само един е правилен.
(освен въпросите, свързани с езика, има и въпроси, засягащи знания за авторите и
литературната теория. Според сложността на въпроса всеки носи по една или две
точки)

• 7 тестови задачи с кратък свободен отговор.
• Последният 25 въпрос изисква познаването на конкретно
произведение. Изисква теза, която с 3-4 изречения,
коректно, според езиковата и литературната норма, да
коментира определен цитат, без той да се вади от контекста
на цялото произведение.

☞ Максимален брой точки – 65
☞ Времетраене – 60 минути

Формат на изпита по БЕЛ
Вторият модул е създаване на преразказ върху неизучаван
художествен текст, като се изпълнява конкретна
дидактическа задача.
• Не се изискват цитати, коментари и аргументи, а бързо
запаметяване и открояване на важните епизоди с оглед
на поставената дидактическа задача.
• Проверяват се уменията за изграждане на цялостен и
логически свързан текст и езиковите компетентности
(спазване на граматични, правописни, пунктуационни норми;
съобразяване с лексикалните особености), като

ключови са
глаголните форми и тяхната съвместна употреба.
• Обръща се внимание на графичното оформяне на текста.

☞ Максимален брой точки – 35.
☞ Времетраене 90 минути

Формат на изпита по математика
Изпитът се състои от две части (24 задачи общо за двата
модула):
Първият модул (НВО) съдържа 20 задачи (16+4):
• 16 задачи, които са структурирани с четири възможности за
отговор, от които само един е правилен;
• 4 задачи със свободен отговор (числов, символен или
словесен).
Прилагат се знания и умения за:
Числа - алгебра
Фигури и тела
Логически знания – моделиране с изрази, формули, линейни
уравнения и неравенства

☞
☞

Максимален брой точки – 65.
Продължителност – 60 минути.

Формат на изпита по математика
Вторият модул се състои от 4 задачи с отворен отговор:
• 2 задачи с практико-приложен характер (от учениците се
изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат
своето решение);
• 2 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва
да опишат и аргументират изпълнението на определена
дидактическа задача с аналитико - синтетичен характер.

☞ Максимален брой точки – 35.
☞ Продължителност 90 минути

Общият максимален брой точки от двата модула по БЕЛ
и по математика е 100 точки.

Оценката от приемните изпити се формира въз
основа на резултатите от двата модула, взети заедно.
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Оценката от първи модул се изразява с качествен и
количествен показател и с брой точки.

Оценката от първия модул на всеки от изпитите, изразена с качествен и
количествен показател, се отразява в училищната документация като
текуща оценка по съответния учебен предмет.

Оценката от втори модул се изразява само с брой
точки.

14

☞ Учениците полагат приемните изпити в училището,
в което учат, но квесторите са от други училища.
Задължително носят служебна бележка и документ за
самоличност.

☞

Изпитите са анонимни!!!

☞ Учениците пишат със син химикал. За изпита по
математика носят чертожни инструменти и чертаят с
молив.
15

3. Документи за участие в
държавния план-прием

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно
завършили VІІ клас, подават до началника на регионалното
управление на образованието следните документи:

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени

желания.
2. Копие на свидетелство за завършено основно образование.
3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от
националното външно оценяване, а за профилите
„Изобразително изкуство", „Музика" или „Физическо
възпитание и спорт", за специалности от професиите
от област на образование „Изкуства" от Списъка на професиите
за професионално образование, и служебна бележка за
резултатите от изпитите за проверка на способностите.
4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия
лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от
30.04.2018
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професии.

Важно!!!
Служебните бележки с резултатите от националното
външно оценяване се издават от училището, в което
ученикът се е обучавал в VII клас.
Заявлението и документите се подават на длъжностни
лица и на места, определени от началника на
регионалното управление на образованието.
При подаване на копията на документите се представят
оригиналите им за сверяване на място от
длъжностните лица.

Важно!!!

☞

В заявлението си учениците подреждат по
желание профилите и специалностите от
професии, за които отговарят на условията за
балообразуване.

☞

За едно желание се смята кандидатстването
за един профил или за една специалност от
професия за всяко заявено училище.

☞

Учениците могат да кандидатстват
едновременно в повече от една област и за
неограничен брой училища и
профили/специалности.

Попълване на заявление за участие в класиране
четливо
много внимателно
добре обмислено

Препоръчваме!!!

☞

Подредете училищата (профили, професии, специалности) от найжеланите към по-малко желаните, като съобразите подреждането с
получения бал. Не подценявайте предпочитанията на детето!

☞ Проучете предварително желаното училище (съобразете транспорт,
материална база ....). Често най-елитните училища не отговарят на вашите
очаквания.

☞ В заявлението много внимателно попълвайте наименованието на
профила, професията, специалността и съответния код. Техническа грешка
може да класира детето неправилно.

4. Класиране

☞

Класирането се извършва централизирано на
областно ниво от комисия в регионалното
управление на образованието в три етапа

☞

Учениците участват в класирането според
бала, посочените желания, по низходящ ред.
Всеки ученик се класира само по едно
желание за всеки етап на класиране

☞

След всеки етап на класиране ученикът, който
се е записал и след това е изтеглил
документите си, не запазва мястото си

30.04.2018
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Ако ученикът е приет на първи етап на класиране
има възможност:
• Да се запише с оригиналните документи

1
2

• Да подаде заявление за участие във втори етап на
класиране

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не
променят и не пренареждат желанията си
Подаването на заявление за участие във втори етап става в училището, в
което ученикът е приет
30.04.2018
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☞Първото класиране приключва с обявяване от началника на
регионалното управление на образованието на свободните
места за второ класиране.

☞ За свободни се смятат местата на:
• които няма приети ученици;
• приети, но незаписали се в срок ученици;
• записали се и след това изтеглили документите си
ученици.

☞ Във втория етап на класиране участват учениците, които:
• не са приети;
• са приети по второ или следващо желание, но не са се
записали и са подали заявление за участие във втори етап
30.04.2018
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☞ Във втория етап на класиране учениците

се класират
на мястото си от първия етап на класиране или на попредно свое желание.

☞ Класираните ученици се записват в училището или
губят мястото, на което са класирани.

☞ Второто класиране приключва с обявяване от
началника на регионалното управление на
образованието на свободните места за трето класиране

30.04.2018

25

☞ В третия етап на класиране участват ученици, които:
• не са приети;
• не са кандидатствали до момента.

☞ За участие в третия етап на класиране учениците
подават заявление до началника на регионалното
управление на образованието (в училището, определено
от началника на РУО), в което подреждат желанията си
за обявените свободни места (имат право да пренаредят
желанията си).

30.04.2018
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Записване

☞ Класираните ученици се записват в VІІІ клас в
съответното училище, като подават следните документи:
• заявление до директора;
• оригинал на свидетелство за основно образование;
• оригинал на медицинско свидетелство, издадено от
общопрактикуващия лекар на ученика - за
кандидатстващите по специалност от професия в
професионални гимназии и професионални паралелки в
профилирани гимназии, обединени и средни училища.

30.04.2018
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5. Балообразуване

Балът за класиране на учениците след завършено основно
образование с изключение на паралелките с профили
„Изобразително изкуство", „Музика" и „Физическо
възпитание и спорт" се формира като сбор от следните
елементи:
• броя точки от националното външно оценяване по
български език и литература и по математика, като по
решение на педагогическия съвет на приемащото училище
се избира или удвояване на двата резултата от
националното външно оценяване, или утрояване на един от
резултатите от националното външно оценяване;
• оценките по два предмета, изучавани в VII клас, от
свидетелството за основно образование, превърнати по
скала в точки.
30.04.2018
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Балът за класиране на учениците след завършено основно
образование в паралелките с профили „Изобразително
изкуство", „Музика" или „Физическо възпитание и спорт" се
формира като сбор от следните елементи:
• броя точки от националното външно оценяване по БЕЛ и по
математика;
• удвоения резултат от изпита за проверка на способностите;
• оценките от два предмета, изучавани в VII клас, от
свидетелството за основно образование, превърнати по скала
в точки.

Балообразуващите учебни предмети се определят с решение
на педагогическия съвет на всяко училище.
Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се
надхвърля броят на определените места, те се подреждат в
низходящ ред по сбора от резултатите от НВО

се

Се

Ученици с еднакви показатели и след подреждането по този начин
се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от
балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки

Ученици с еднакви показатели и след подреждането по този начин
се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от
учебните предмети, изучавани в VII клас (без ИТ, ФВС,музика,
изобр.изк.,технологи) превърнат по скала в точки

Когато за приемане на места, определени с държавния
план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от
документите за завършена основна степен на образование,
се прилага следната скала:
Оценка

Брой точки

Отличен 6
Мн.добър 5
Добър 4
Среден 3

50 точки
39 точки
26 точки
15 точки

Балът на ученик, който не се е явил на националното външно
оценяване по български език и литература или по математика,
се формира по реда на балообразуването, като резултатът от
националното външно оценяване по предмета, по който не се е
30.04.2018
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явил,
се приема за нула точки.

6. Кандидатстване на ученици
с хронични заболявания
Ученици с хронични заболявания, с физически и
сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по
документи за профили, специалности от професии, които
не са противопоказани на здравословното им състояние.

Прием на документи
Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с
физически и сензорни увреждания ще приема документи, в
присъствието на лекар-педиатър, както следва:

• от 03.05.2018 г. до 18.05.2018 г. включително в Професионална
гимназия по подемна, строителна и транспортна техника
(гр. София, ул. Марко Балабанов» №2/ площад «Възраждане»).
• На 21.05.2018 г. - в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет.
IV, стая 406.

Приемно време:
• понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;
• вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.
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Необходими документи
Учениците подават следните документи – оригинал и едно
копие:
• заявление с подредени желания;
• служебна бележка от училището, в което се обучават,
удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен
срок, с изходящ номер на институцията;
• протокол от специализирана по профила на заболяването
лекарска консултативна комисия с приложени лична
амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и
консултации, документиращи заболяването, или решение на
районна експертна лекарска консултативна комисия - за
учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания;
35

Ред за приемане на документите
• кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
• лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското
експертно решение /протокол от специализираната комисия/
номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията
и се подписва;
• с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два
броя заявления (на място) и попълва желанията си;
• така оформените медицински документи, заедно със
заявлението и служебната бележка от училището се
представят на комисията за вписване във входящия дневник.

☞ При подаване на документите учениците се явяват лично
с документ за самоличност, придружени от родител или
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настойник.

На 21.05.2018 г. /крайният срок за приемане на документи,
комисията ще работи до явяване на последния кандидат,
независимо от предварително определеното време за работа.

☞ След 21.05.2018 г. документи не се приемат.
☞ Резултати от насочването ще бъдат изнесени в
сградата на РУО – София-град, ІV етаж, пред стая 412, след
14.06.2018 г.

☞

След насочване на учениците от Комисията, родителите
следва в срок до 19.06.2018 г. до 15:00 часа да запишат
учениците в училището, в което са насочени, като
представят оригинално свидетелство за завършено
основно образование.
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НА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ ПОЖЕЛАВАМЕ
УСПЕХ!
НА РОДИТЕЛИТЕ - СИЛИ, ТЪРПЕНИЕ И ДОБРО
НАСТРОЕНИЕ!

30.04.2018
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