СЪОБЩЕНИЕ
ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ VII КЛАС

Уважаеми родители,
До превеждане на НВО с учениците от 7. клас остават две
седмици. Тази година поради извънредната ситуация изпитите ще се
провеждат при строга спазване на епидемиологични мерки, които
задължително трябва да се изпълняват както от децата ви, така и от
педагогическите специалисти. Като директор на училището съм длъжен
да опазя здравето на децата и създам необходимите условия за спокойна
и резултатна работа.
В сайта на РУО- Варна са посочени телефоните и електронните пощи
на експертите по организация на средното образование. Председател на
областната комисия е госпожа Розета Заркова. При възникнали въпроси
може да се обръщате към посочените специалисти. Също там, а и в
сайта на училището е изложена нормативната уредба за НВО към
момента. В рамките на компетенциите си училищното ръководство и
класните ръководители също ще оказват съдействие.
Съгласно заповед на министъра на образованието и науката началото
на изпитите е в 9:00 ч.. Предвид създадената от нас организация е
задължително учениците да дойдат в училищния двор не по- късно
от 8: 00ч..
Учениците ще влизат в сградата от входовете към училищния двор,
заставайки един от друг на разстояние не по-малко от 1,5м. Влизането
ще се осъществява по следния начин: по паралелки, в две колони,
защото ще преминават през двете врати на сградата. Родители не се
допускат в двора на училището. Учениците задължително да носят в
ръце служебна бележка, която допълнително ще получат от нас,
ученическа или лична карта. Двата документа се представят на
квесторите, които са на входа на сградата. И на двата входа ще има
медицинско лице, които с безконтактни термометри ще осъществяват
изискуемия филтър. Веднага след прегледа учениците задължително
следва да дезинфекцират ръцете си. Квесторите във фоайетата и
коридорите ще упътват учениците и ще осигуряват необходимата
дистанция между тях. Уточнявам, че всеки от изпитите се състои от две
части с времетраене 60 минути- първа част и 90 минути- втора част.
Обръщам внимание, че в санитарните помещения ще има течен сапун,
топла вода и дезинфектант. Задължително да се ползват! В залите за
изпита хигиената и дезинфекцията ще бъдат прецизни, за което лично

ще осъществя контрол. Рано сутринта всички помещения ще бъдат
проветрени. Дезинфекция на всяко работно място ( маси и столове)
отново ще бъде извършена преди изпита. Във всяка от залите ще има по
девет ученици и разстоянието между тях ще е повече от 1,5м.
Тъй като квесторите са учители от друго училище, преди изпита ще
проведа инструктаж по радиоуредбата, за да постигна оптимална
компетентност от тяхна страна. В инструктажа си към тях ще изисквам
при непредвидени и необичайни ситуации да не вземат самостоятелни
решения, а чрез квесторите в коридора да уведомяват или заместникдиректор.
Учениците, квесторите и членовете на училищната комисия за
организация ще бъдем през цялото време с лични предпазни средства.
Предварително преценете как ще се чувстват децата по-удобно – с маска
или с шлем. Учениците трябва да си носят голям прозрачен плик, в
който да си поставят личните вещи /чанти, якета и др./ Прозрачният
плик се поставя на свободния стол до ученика. Телефоните се
изключват, поставят в плик, осигурен от училището и се предават на
квестора.
Върху изпитните материали се работи задължително с черен
химикал, Предприели сме мерки, ако седмокласник е забравил
химикалите си, да му предоставим такива, защото размяна между децата
е недопустима поради медицински съображения. За изпита по
математика следва да се носят черни моливи, както и чертожни
инструменти.
Обръщам специално внимание как се попълва идентификационната
бланка от учениците- вписват се четливо с печатни букви трите имена в
правилна последователност- име, презиме, фамилия и ЕГН. Руските
граждани изписват имената си на идентификационната бланка според
документа за самоличност, който притежават.
Базирайки се на
досегашния си опит, ученици понякога допускат грешки при изписване
на ЕГН, затова им обърнете внимание, че могат да го препишат от
служебната бележка, която е у тях или документа за самоличност. Не се
допуска предварително отделяне на листа с указанията за работа и
прикрепената към него идентификационна бланка.
Преди изпитите учениците ще бъдат инструктирани от квестора в
залата, но е добре да подготвите предварително децата си в домашни
условия, като ги запознаете с основните акценти, на които обръщам
внимание. Предупреждавам, че на изпитните материали не се пишат
имена, не се поставят знаци, които могат да бъдат възприети от
проверяващите като нарушения на анонимността. Във всяка зала ще
има монтирани часовници, така че учениците ще могат да се ориентират

за времето, с което разполагат. Седмокласниците могат да работят върху
изпитните материали, но отбелязват верните отговори само в изпитния
комплект- лист за отговори и свитък за белова.
След приключване на работата ученикът предава всички изпитни
материали, без да напуска място си, като под прякото наблюдение на
квестора
предоставя
за
проверка
и
подпис
попълнената
идентификационна бланка, отделя я внимателно от листа с указанията за
работата, поставя я в малкия плик и го залепва. Слага в
индивидуалния плик малкия плик с идентификационната бланка,
запечатания след приключване на първата част бял плик, свитъка
за белова и листовете с надпис „чернова“. Когато всичко това е
извършено, запечатва големия индивидуален плик.
Желая успешно представяне на изпитите на всички ученици!

Светлан Илиев
Директор на СУЕО „А.С.Пушкин“

