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Организация на провеждането в училище 

1. Директорът определя отговорник за провеждането на оценяването в 

училище – училищен координатор  

2. Осигурява се разпределение на учениците по зали така, че всеки 

ученик да има самостоятелно компютърно работно място с 

надеждна връзка с интернет. 

3. 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. 

4. Компютрите са предварително почистени от вируси и където е 

необходимо се преинсталират браузерите, които обичайно ползват 

учениците. 

5. На всеки компютър е тествана коректната работа на оценяващата 

система. 

6. Във всяка зала има 2 квестори, от които поне един е учител по ИТ 

или РКК. 
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Задължения на квесторите 

1. Във всяка зала се води квесторски протокол за всяка от изпитните сесии. Проверяват се 

присъстващите и се изисква да оставят всички свои вещи на указано място в залата. 

2. Квесторите раздават предварително подготвени акаунти на учениците и един лист с печат 

на училището за водене на бележки от учениците. При получаване на този лист ученикът 

записва трите си имена и класа. Този лист се предава от учениците на квестора при 

излизане от залата. 

3. Разрешава се на квестора специалист по ИТ да помага на учениците само в процеса на 

регистрация в системата.  

4. След стартиране на теста квесторите нямат право да отговарят на въпроси на учениците и 

следят учениците да не комуникират помежду си. 

5. Не се разрешава излизане на учениците по време на изпитната сесия, с изключение на 

медицински или аварийни обстоятелства. Излизането се отбелязва в квесторския протокол. 

6. При възникване на технически проблем, който е свързан с конкретен компютър, ученикът се 

премества на резервен компютър, ако има такъв. Решението за преместване се взема от 

училищния координатор и се протоколира. 
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Указания към учениците  

 

1. Вход в системата – с потребителско име и парола, предоставени от квестора 

непосредствено преди провеждане на теста. 

2. Времето за Модул 1 от 30 мин. започва да тече след натискане на бутона за 

започване на теста. 

3. Въпросите се появяват по един на всяка страница. 

4. Задължително е да се посочи отговор за да се премине към следващ въпрос. 

5. Въпросите се появяват в случаен ред и трябва да се внимава от какъв тип е 

въпросът. 

6. Позволено е да се връщат назад за да коригират отговор. 

7. При преминаване към Модул 2 нов индикатор за време започва да показва 

оставащото време за завършване на този модул. 

8. Няма възможност да се изпрати решение след изтичане на определеното време от 

60 мин. за Модул 2. Процесът на подготовка на изпращането на решението не 

трябва е след 55-тата минута, за да има сигурност, че оценяващата система ще 

приеме решението. 
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