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Четвъртокласниците са по-добри

Националното външно оценяване за IV клас се провежда за де-
вета поредна година и в противовес на резултатите за VII клас в 
него те са добри. Оценките по „Български език и литература“ са 
се повишили спрямо предходната година. По-ниски спрямо 2013 г. 
са оценките от тестовете по „Човекът и обществото“.

По БЕЛ резултатите си повишават Плевен и Разград, а Варна и 
Видин ги снижават. Традиционно силни остават и оценките по този 
предмет на учениците от София и Смолян. Все още не всички деца 
се справят със задачите, които изискват свободен отговор – някои 
от тях просто ги пропускат. Любопитно е, че получените отлични 
оценки по български език са повече от прогнозните. Както обясниха 
експертите от МОН, прогнозните оценки са евентуалните годиш-
ни оценки на учениците в техните свидетелства. Те подчертаха, че 
външното оценяване в IV клас измерва степента на усвояване на дър-
жавните стандарти и затова оценките не могат да се сравняват с 
тези, които се поставят на децата в училище  по всеки предмет. 

От получените данни може да се направи обобщението, че близо 
80% от учениците са усвоили държавните стандарти. 

Два законопроекта за 
допълнение и изменение 
на Закона за семейните 
помощи за деца разгледа 
парламентарната комисия 
по образование и наука. На 
първо четене депутатите 
приеха само предложения, 
внесени от Министерския 
съвет. С тях се регламенти-
ра, че помощите ще се пре-
доставят в пари и в натура. 
Когато семействата и децата 
се намират в риск, средства-
та ще бъдат обвързани със 
социална работа. Въвеждат 
се механизми за огранича-
ване на злоупотребите.

„Семейните помощи 
могат да бъдат още по-
ефективен инструмент за 
задържане на децата в учи-
лище – коментира главният 
секретар на МОН Краси-
мир Вълчев. – Трябва да 
има както контрол, така и 
стимули за училищата за 
отразяване на отсъствията 
на децата“, подчерта той. 
Депутатите приеха и до-

клада за дейността на Ом-
будсмана за миналата годи-
на. Жалбите и сигналите в 
областта на образованието, 
подадени към Омбудсмана, 
са 129. Аз Буки

Контрол за 
отсъствия от клас

От стр. 1
„Помните добре, че при 

осакатения бюджет през 
декември и януари т.г. 
все още съществуваше 
хипотезата, че е възможно 
близо 5000 наши колеги 
да бъдат освободени за 2,5 
месеца през лятото и да 
бъдат наети отново наесен, 
тъй като няма бюджет. Ста-
ваше дума за отдалечени 
от столицата училища, 
където децата трябва да 
пътуват“, коментира про-
светният министър.
Осигурените средства 

създават възможност и 
учениците от VI клас да 
бъдат включени в цело-
дневна форма на обучение 
от началото на учебната 
2015/2016 г., при условие 
че е осигурена материална 
база за целодневна орга-
низация за учениците от I 
до V клас. 

След 1 юли 2015 г. се 
преминава към финанси-
ране от държавния бю-
джет на целодневната 
организация на учебния 
процес в средищните учи-
лища за учениците от I до 
VIII клас, включително 
и за тези от тях, които 
не пътуват. За периода 
1.01.2012 г. до 30.06.2015 
г. финансовото осигуря-
ване на целодневната ор-
ганизация на средищните 
училища е за сметка на  
проект, финансиран със 
средствата на ОП „Раз-
витие на човешките ре-
сурси“. 
След 1 юли т.г. тези 

средства ще се дават от 
държавния бюджет. До-
пълнителните трансфери 
в размер на 27 433 640 лв. 
по бюджетите на общини-
те са за периода от 1 юли 
до края на 2015 г. 

Още 27,4 млн. лв. 
за образование

За седма поредна годи-
на Димитър Бербатов и 
едноименната му фонда-
ция наградиха най-добри-
те постижения от „Клуб 
2014“ на „Успелите деца 
на България“. 
Почетната статуетка 

в област „Изкуства“ по-
лучиха балерината Да-
рия Йорданова от Варна, 
попизпълнителката Мари-
ам Маврова от Велинград 
и певецът Георги Янков от 
Варна. Наградата в област 
„Наука“ е за математиците 
Мария Дренчева от София, 
Златина Милева от Варна и 
Нгуен Чи Зунг от София. 
Победителите в област 
„Спорт“ са Дея Христова 
от София, Валерия Лозано-
ва от Габрово и Кристиян 
Станков от Бургас. 

В категория „Български 
училища в чужбина“ с 
приз е Марко Тодоров от 
Димитровград (Сърбия). 
За благотворителен проект 
наградата за втора поред-
на година спечели Давид 
Мавродиев от София за 
работата си в подкрепа 
на децата от аутистичния 
спектър. 
За първи път отличие 

получи и ръководителят 
на най-много деца с пости-
жения – Свилена Дечева, 
която може да се похвали 
със седем таланти в „Клуб 
2014“. Аз Буки

Първи зачетоха с „Чети с мен“ българчетата от неделното училище в Малага, Испания. В инициати-
вата на президента Росен Плевнелиев се включиха преподаватели и членове на настоятелството на 
Първо българско неделно училище „Родина“ – Гълъбина Първанова, Пепа Костадинова, Виргиния Йорда-

нова, д-р Рада Георгиева. Предпочитанията на малки и големи бяха български автори класици.

Зина СОКОЛОВА

Резултатите от външното 
оценяване за VII клас са съпос-
тавими с тези от предишните 
години, но като цяло са най-ни-
ски, откакто се провеждат тези 
изпити. Така екипът на Минис-
терството на образованието и 
науката обобщи получените 
данни. Нито един регион не 
е успял да покаже по-добри 
резултати от миналата година. 

Математиката 
остава трудна
Това сочат данните от националното 
външно оценяване за VII клас 

Най-сериозен напредък спря-
мо 2014 г. бележат Плевен, 
Хасково, Смолян. Най-голямо 
е изоставането при Велико 
Търново, Видин и Разград.
Сред нещата, които затруд-

няват учениците по български 
език, експертите са установили 
непознаване на видовете под-
чинени изречения, неумение 
да откриват пунктуационните 
грешки в сложните съставни 
изречения. Не знаят и значе-

нието на дума като „зограф“. 
По математика пък се затруд-
няват основно с геометричните 
задачи. 
Броят на слабите оценки по 

този предмет е и най-голям 
– близо 15 хиляди. По матема-
тика е и най-голямата разлика в 
резултатите спрямо 2014 г.
Данните показват, че все още 

не всички ученици решават до-
пълнителния модул в тестовете 
и се задоволяват само с първия. 
„Това показва, че няма моти-
вация и че трябва по-сериозна 
работа с родителите, които в 
тази възраст имат решаващо 
влияние за избора на детето“, 
заяви Ваня Кастрева – зам.-
министър на образованието и 
науката. Според нея е притес-
нително, че толкова много деца 
се отказват да се състезават и 
да се борят за по-добро пред-
ставяне. 
Положителната тенденция е, 

че част от задачите в тестовете 
са правени по подобие на тези 
от международното изследване 
PISA. Учениците са показали 
по-добри умения да се справят 
с този тип задачи, което дава 
надежда, че при следващо 
международно изследване 
българските ученици може да 
се представят по-добре.   

Бербатов отличи 
талантливи деца


