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Утвърждавам: 

Зорка Петкова 

Директор 

Заповед № 247/04.02.2022 г. 

 

УЧИЛИЩЕН ГРАФИК  
на дейностите за организация, провеждане и оценяване  

на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в IV клас 

 през учебната 2021 – 2022 година 
 

Дейност Срок Отговорник 

Определяне на състава на училищната комисия за 

организиране и провеждане на НВО 

07.02.2022 г. Директор 

Въвеждане на предложения за оценители, квестори и 

консултанти, за учители за четене на диктовка и изпращане 

на декларациите им до РКОПНВО 

24.02.2022 г. Директор 

Въвеждане на информация за залите и броя на местата в тях 24.02.2022 г. Директор 

Определяне на сградите, залите, броя на местата в залите и 

разпределението им по учебни предмети и нива за чужд 

език за провеждане на НВО 

04.03.2022 г. Директор 

Контролно сверяване на разпределението по учебни 

предмети и нива за чужд език по сгради, зали и брой места 

за провеждане на НВО 

11.03.2022 г. Директор 

Изготвяне и обновяване на информационно табло за НВО  

2022 

14.02.2022 г. УКОПНВО 

Публикуване на сайта на училището информация за НВО 08.02.2022 г. Директор 

Запознаване на учениците от ІV клас в часа на класа с 

графика и с изискванията на провеждане на НВО ІV клас  

до 24.02.2022 г. Петя Стоянова 

 

Провеждане на училищно ВО  

• по БЕЛ  

• по математика 

 

14.04.2022 г. 

15.04.2022 г. 

УКОПНВО 

Директор 

Запознаване на родителите с резултатите от Училищно 

външно оценяване в ІV клас и формата и изискванията за 

провеждане на НВО на учениците в ІV клас 

21.04.2022 г. 

от 17,30 ч. 

Петя Стоянова 
 

Определяне на квесторите до 17.05.2022 г. Директор 

Дейности на УКОПНВО по подготовка на залите и списъци 

с разпределението на учениците от ІV клас по зали 

25 и 26.05.2022 г. УКОПНВО 

Оценяване на изпитните работи  До 06.06.2022 г. РКПОИР 

Обявяване на резултатите 07.06.2022 г. РКПОИР 

Анализ на резултатите  10.06.2022 г. Петя Стоянова 

Издаване на удостоверения за завършен начален етап До 16.06.2022 г. Петя Стоянова 

Директор 
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