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ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО 

НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА Х КЛАС 

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 С тези правила се определя редът и условията за осигуряване на информационна 

сигурност при провеждане на националното външно оценяване по информационни 

технологии  за измерване на дигитални компетентности. 

 Националното външно оценяване по информационни технологии  за измерване на 

дигитални компетентности се провежда в онлайн среда, осигурена чрез платформата за 

оценяване на дигиталните компетентности. 

 

 II. ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ 

 Оценяването включва решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на 

практическа задача (Модул 2) – 60 мин, като: 

 Модул 1 – Тест с автоматично оценяване, с три вида въпроси. 

 Модул 2  - Практическа задача, която се получава от учениците онлайн, 

след приключване на Модул 1  и се изпраща решението до платформата 

онлайн.  

 Тестовият вариант на всеки ученик включва 20 задачи, които се избират 

автоматично по време на оценяването на случаен принцип от банка задачи по категории. 

По този начин всички ученици не се явяват на един и същи тест, а на вариант 

конструиран при влизане в оценяващата система от задачи от всяка от 20-те категории. 

 Практическата задача също се получава онлайн от ученика на случаен принцип от 

минимум 20 варианта, които са еквивалентни по отношение на проверяваните 

компетентности. 

  

 III. ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценяването на изпитните материали на учениците се осъществява онлайн чрез 

платформата за оценяване на дигиталните компетентности, като: 

 Модул 1 – автоматично оценяване от платформата, като резултатът се 

извежда веднага след приключване на теста. 
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 Модул 2  - Решението на практическата задача се проверява от двама 

учители-оценители анонимно и на случаен принцип. Оценката е 

средноаритметична от индивидуалните оценки на двамата оценители и 

се изчислява от платформата. 

 Общият резултат за всеки ученик се изчислява от платформата и всяко училище 

има онлайн достъп до резултатите на своите ученици. 

 Учителите-оценители се определят в съответствие със Заповед № РД09-

2150/27.08.2019 г., т. 3. График на дейностите за организацията, провеждането и 

оценяването на изпитите от националното външно оценяване в VII и в X клас през 

учебната 2019-2020 година. 

  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ В КОМПЮТЪРНИТЕ ЗАЛИ  

 Регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО по информационни 

технологии за измерване на дигитални компетентности в X клас съставя график за 

равномерно разпределение на учениците в дните от периода 15-19.06.2020 г. и определя 

компютърните зали в училищата от областта, в които ще се провежда оценяването, като 

в една зала се провежда оценяване на минимум 5 ученика. С цел осигуряване на 

обективно оценяване на постиженията на учениците е необходимо: 

1. Директорът на училището, в което се провежда оценяване определя 

отговорник за провеждането му – училищен координатор.  

2. Училищният координатор отговаря за цялостната организация на 

оценяването в училището, акаунтите на учениците и работата на 

квесторите. 

3. Осигурява се разпределение на учениците по зали така, че всеки ученик да 

има самостоятелно компютърно работно място с надеждна връзка с 

интернет. 

4. Провеждането на оценяването се организира в изпитни сесии, които се 

провеждат в два учебни часа. Това включва заемане на местата на 

компютрите, влизане в системата и 90 мин. оценяване. 

5. Компютрите са предварително почистени от вируси и където е необходимо 

се преинсталират браузерите, които обичайно ползват учениците. 

6. На всеки компютър трябва да е тествана коректната работа на оценяващата 

платформа. 
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7. Във всяка зала трябва да има 2 квестори, които не са учители по ИТ или 

РНИТ. 

8. Училищните координатори и квесторите трябва да нямат достъп до 

мобилни и други комуникационни средства, както и да не снимат екраните 

на компютрите по време на оценяването в залите. 

9. В случай на констатирано нарушение на изискванията за опазване на 

тайната на изпитните материали се съставя протокол, в който се описва 

видът на нарушението. Протоколът се подписва от директора на 

училището и от училищния координатор. 

10. Директорите на училищата, където се провежда НВО по информационни 

технологии за измерване на дигитални компетентности, осигуряват 

възможност на контролиращите лица, определени със заповед на 

министъра на образованието и науката или на началника на РУО да 

осъществят проверка и в компютърните зали по време на провеждане на 

оценяването. 

 


