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Утвърждавам    

Маргарита Паскалева 

Директор 

  

УЧИЛИЩЕН ПЛАН 

на дейностите за организиране и провеждане на НВО -  VIIклас 

през учебната  2021/ 2022  година 

 

Дейност Срок Отговорници 

1. Изготвяне на информационно табло  за 

национално външно оценяване  през месец юни  

2022 г.  за учениците от VII клас 

до 15.02.2022г. Даниела Крумова – ЗД АСД 

Петя Железова – старши учител ИТ 
Мима Бенчева- кл. ръководител на VII а клас 

Здравка Петкова - кл. ръководител на VII б клас 

Стойка Пенкова - кл. ръководител на VII в клас 

2. Публикуване в сайта на училището на 

информация, свързана с организирането и 

провеждането на национално външно 

оценяване  в края на  VII клас . 

до 15.02.2022г. Соня Христова – главен учител 

Върбан Върбанов 

 

3. Провеждане на тематичен час на класа 

за запознаване на  учениците от 7 клас с реда и 

начина на провеждане на НВО в края на VII 

клас през учебната 2021/2022г. и сроковете за 

подаване на заявления за изпитите по желание. 

до 15.02.2022 г. Мима Бенчева- кл. ръководител на VII а клас 

Здравка Петкова - кл. ръководител на VII б клас 

Стойка Пенкова - кл. ръководител на VII в клас 

4. Подаване на заявления за явяване на изпит 

по чужд език в VII клас и регистриране на 

заявленията в софтуерния продукт 

02 -18.02.2022г. Соня Христова- главен учител 

Мима Бенчева- кл. ръководител на VII а клас 

Здравка Петкова - кл. ръководител на VII б клас 

Стойка Пенкова - кл. ръководител на VII в клас 

5. Запознаване на учениците от 7 класове  с 

училищен план-график с дейности за 

провеждане на НВО в края на VII клас през 

учебната 2021/2022г., свързан с реда и начина 

на провеждането им 

до 04.03.2022 г. Мима Бенчева- кл. ръководител на VII а клас 

Здравка Петкова - кл. ръководител на VII б клас 

Стойка Пенкова - кл. ръководител на VII в клас 

6. Провеждане на родителски срещи за 

запознаване на  родителите с училищен план-

график с дейности за провеждане на НВО в 

края на VII клас през учебната 2021/2022г., 

свързан с реда и начина на провеждането им 

до 04.03.2022 г. Мима Бенчева- кл. ръководител на VII а клас 

Здравка Петкова - кл. ръководител на VII б клас 

Стойка Пенкова - кл. ръководител на VII в клас 

7. Провеждане на Пробно НВО за VII клас 

през учебната 2021/2022г. 

 април 2022г. Соня Христова- главен учител 

Мима Бенчева- кл. ръководител на VII а клас 

Здравка Петкова - кл. ръководител на VII б клас 

Стойка Пенкова - кл. ръководител на VII в клас 

8. Обявяване на Списъци с разпределението 

на учениците от VII клас по училища, сгради 

и зали на информационното  табло. 

до 13.06.2022г. 

   15.06.2022г. 

Соня Христова - главен учител 

Тинка Димитрова - главен учител 

Петя Железова – старши учител ИТ 

 

9. Инструктаж на квесторите   14.06.2022г. 

и 

16.06.2022г. 

Маргарита Паскалева- директор 

10. Провеждане на НВО-VII клас– 

разсекретява-не, размножаване и правилно 

комплектоване на изпитните работи по брой 

ученици и изпитни зали. 

 

14.06.2022г. 

и 

16.06.2022г. 

Маргарита Паскалева- директор  

УКОПНВО 

 

 

http://kirilimetodikt.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност Срок Отговорници 

11. Обявяване на резултатите от НВО - VII 

клас 

до 26.06.2022г. Регионални  комисии за проверка и оценка 

на изпитните работи от всеки изпит 

12. Издаване на свидетелства за завършено 

основно образование 

до 04.07.2022 г. Соня Христова - главен учител 

Мариана Стефанова- РН „ИКТ“ 

Мима Бенчева- кл. ръководител на VII а клас 

Здравка Петкова - кл. ръководител на VII б клас 

Стойка Пенкова - кл. ръководител на VII в клас  

 


