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Кандидатстването – стъпка по стъпка, 2022 г.

1. Учениците полагат изпитите от НВО по български език и литература и по математика в учи-

лището, в което се обучават в 7. клас.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика учениците не подават заявления.

Служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на НВО, ще съдържа и информация

за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музи-

ка и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите. В служебната бележ-

ка ще има данните на ученика: имена и ЕГН; входящ номер и идентификационен код – получава се

от училището преди изпитите (или в деня на първия изпит).

Началото на изпитите е 10:00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност (учени-

ческа лична карта) не по-късно от 9:30 ч. На изпитите учениците пишат с черна химикалка.

2. Учениците, които ще полагат изпити за проверка на способностите, подават заявление по

образец в училището, в което се обучават, от 26.05 до 27.05.2022 г.

Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и

спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита,

която е неразделна част от съответното заявление.

Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на из-

пити за проверка на способностите. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

и тези за проверка на способностите – до 10.06.2022 г.

3. Полагане на изпити:

– НВО по български език и литература – 14.06.2022 г., начало 10:00 часа

– НВО по математика – 16.06.2022 г., начало 10:00 часа

– НВО по чужд език (по желание на ученика) – 17.06.2022 г., начало 10:00 часа

– Проверка на способностите по изобразително изкуство – 21.06.2022 г.

– Проверка на способностите по музика – 22.06.2022 г.

– Проверка на способностите по спорт – 23.06 – 24.06.2022 г.

Изпитните работи от НВО по български език и по математика се сканират и се проверяват в

интервала от 17.06.2022 г. до 27.06.2022 г.

4. Обявяването на резултатите от изпитите по български език и литература и по математика

става на страницата на МОН https://priem.mon.bg до 28.06.2022 г.

5. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 28.06.2022 г.

В служебната бележка, която всеки ученик може да получи от училището, в което учи, ще бъдат

вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите

по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и ико-

номика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“,

които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с

резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани. Цялата тази информация се прехвърля по

служебен път в профила на ученика.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В

РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от

свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

6. Запознаване с проверените изпитни работи (по желание) – във време и на място, определени

от началника на РУО след обявяване на резултатите от НВО, в присъствието на родител (настой-

ник). В присъствието на член на комисията по оценяването ученикът и неговият родител (настой-
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ник) може да видят сканираната и оценена изпитна работа. Не може да се разглежда хартиеният

екземпляр на изпитната работа.

7. Индивидуални консултации за подреждане на желанията при попълване на заявление за учас-

тие в класирането – в офиса на Учебен център „Регалия“ (сградата на ИМИ) на 29.06, 30.06, 1.07 и

2.07.2022 г. (само за ученици, завършили целогодишния курс на Учебния център, след предварител-

но записване).

8. Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по елек-

тронен път. Документи за участие в първо класиране се подават от 5.07 до 7.07.2022 г. и са:

– заявление по образец с подредени желания, което важи и за първия, и за втория етап на класи-

рането;

– прикачено сканирано медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на

ученика, само ако се кандидатства за специалности от професии или за профилите „Изкуства“ и

„Физическо възпитание и спорт“.

За профил „Физическо възпитание и спорт“ документите се подават в училището, за което се

кандидатства.

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07.2022 г.

10. Ако ученикът е класиран на първи етап, отива в училището, в което е класиран (от 13.07 до

15.07.2022 г.), и в зависимост от желанието си:

– или се записва с необходимите оригинални документи,

– или подава заявление за участие във втори етап на класиране.

11. Ако ученикът не е класиран, изчаква втори етап на класиране.

12. Обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране – до 20.07.2022 г.

13. Записване на ученици, приети на втори етап на класиране – от 21.07 до 22.07.2022 г.

14. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране –

25.07.2022 г.

15. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – от 26.07 до 27.07.2022 г.

16. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29.07.2022 г.

17. Записване на ученици, приети на трети етап на класиране – от 1.08 до 2.08.2022 г.

18. Обявявяне на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране –

до 3.08.2022 г.

19. Подаване на документи за попълване на незаетите места след трети етап на класиране – в

избраното училище, с оригиналните документи.

20. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – по график опре-

делен от директора на приемащото училище – от 4.08 до 10.09.2022 г.


