
 

Класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP- WHITE] 

 

 

 

           Приложение № 4  

 

 

Г Р А Ф И К 

 

за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на 

проектите на учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и 

информационни технологии 

 

№ Дейност – РУО Отговаря Срок 

1. Издаване на заповед по т. 2.1. от Указанията* Началникът на РУО до 05.05.2022 г. 

2. Издаване на заповед по т. 2.2. от Указанията Началникът на РУО до 05.05.2022 г. 

3. 
Въвеждане в уеб-базираната система на всички 

данни, посочени в т. 2.4. от Указанията 
Началникът на РУО 

от 28.04.2022 г. 

до 05.05.2022 г. 

4. 
Комисията в РУО извършва дейностите по т. 6 от 

Указанията 
Комисията в РУО 

от 16.05.2022 г. 

до 06.06.2022 г.  

№ Дейност – Директор на училище Отговаря Срок 

1. 
Издаване на заповед по т. 3.1. от Указанията и 

изпращане сканираната заповед в съответното РУО  

Директорът 

на училището 
до 10.05.2022 г. 

2. 
Въвеждане в уеб-базираната система на всички 

данни, посочени в т. 3.3. от Указанията 

Директорът 

на училището 

от 10.05.2022 г. 

до 12.05.2022 г. 

3. 

Създаване в електронен вид на Карта с обобщените 

резултати от оценяването за пригодността за 

прилагане в училище на проектите на учебник. 

Картата се разпечатва, подписва, подпечатва и се 

съхранява в училището 

Директорът 

на училището 
до 06.06.2022 г. 

№ Дейност – Учители Отговаря Срок 

1. Оценяване на проектите на учебници Учителите 

от 16.05.2022 г. 

до 03.06.2022 г. 

 

2. 

Създаване в електронен вид, разпечатване и 

предаване на директора на училището на Картите за 

оценяване за пригодността за прилагане в училище 

на проектите на учебник  

Учителите 
до 03.06.2022 г. 

(включително) 

№ Дейност – МОН Отговаря Срок 

1. 

МОН обобщава резултатите за страната от 

оценяването за пригодността за прилагане в 

училище на проектите на учебник 

Комисията по чл. 46 от 

Наредба № 10/19.12.2017 г. 

за познавателните книжки, 

учебниците и учебните 

помагала 

до 07.06.2022 г. 

 

 

* Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на  проектите на 

учебници за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии 


