ГРАФИК
за организиране и провеждане на дейностите по процедурите за оценяване и одобряване на учебници/учебни комплекти
за II, VI и VIII клас и по чужд език по нива от ОЕЕР
(внесени в МОН в периода 02-04.05.2017 г.)
Оценяване на пригодността за прилагане на учебниците и учебните комплекти в училище
1. ► Министърът на образованието и науката утвърждава със заповед списъка на училищата, указанията
за организиране и провеждане на оценяването на пригодността на проектите за прилагане в училище

До 30.06.

► Заповедите се публикуват на официалната интернет страница на МОН

До 30.06.

► Оповестяване на кодовете

До 30.06.

► Отпечатване от вносителите на проектите, получили обща оценка за съответствие с ДОС под

03.07. – 27.07.

формата на готово книжно тяло и разпространение в училищата
2. ► Оценяване от учителите на пригодността за прилагане в училище

От 28.07. до 07.08. 2017 г.

3. Обобщаване на оценките
► Директорите подават информация за оценките до РУО

08.08.2017 г.

► РУО обобщава оценките от училищата и подава информация за обобщените оценки в МОН

09.08.2017 г.

► МОН обобщава
► Съобщаване на резултатите на открито заседание

до 12.08.
14.08.2017 г.

Одобряване на проектите на познавателна книжка, учебник и учебен комплект
► Министърът на образованието и науката одобрява или отказва да одобри внесените проекти

16.08.2017 г.
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График
на дейностите по осигуряване на учебници/учебни комплекти за безвъзмездно ползване
от учениците във II и VI клас за учебната 2017/2018 година
Дейност
1. Уведомяване на вносителите и получаване заповедите за одобрение или отказ от одобрение на

17.08.2017 г.

учебниците
2. Подаване на заявления от вносителите за разпространение на одобрените учебници

17.08.2017 г.

3. Публикуване на интернет страницата на МОН на:

18.08.2017 г.

- списъка на учебниците (допълнение към първоначалния списък на учебниците и учебните комплекти,
които ще се използват за учебната 2017/2018 година)
- заявките за II и за VI клас
4. Избор от учителите на учебниците
Подаване на заявки от директорите на училищата.

До 21.08.

5. Сключване на договори за закупуване и доставка

До 24.08.

6. Отпечатване и разпространение на учебниците

От 25.08.
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