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Относно: Препоръка през настоящата учебна 2019/2020 година да отпадне
провеждането на изпитите от Национално външно оценяване за IV клас и X
клас във връзка с извънредното положение и опасността от разпространението
на коронавирус COVID 19

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАМЯНОВА,
На 30 април 2020 г. отправих препоръка към министъра на образованието и
науката за отмяна на изпитите за Национално външно оценяване (НВО) след
завършване на IV клас и на X клас през настоящата учебна година във връзка с
извънредната ситуация в страната.
По-късно през деня стана ясно, че Министерство на образованието и науката
подкрепя тази мярка и ще се обърне към Народно събрание, за да бъдат
направени необходимите законови промени за прилагането й.
Обръщам се към Вас във връзка с очакването Народното събрание да
разгледа и обсъди това предложение, за да Ви информирам, че като национален
омбудсман и със загриженост за децата на България, настоявам то да бъде
подкрепено.
Моето становище е свързано и с постъпили в институцията множество
жалби от родители на ученици от IV клас и X клас, в които се изразява тревога
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относно провеждането на НВО и необходимостта от присъствието на деца и
учители в училищата и в класните стаи. Родителите посочват, че за учениците ще
бъде трудно да спазват задължителните хигиенни и противоепидемични мерки за
предпазване от коронавирус COVID 19, както и необходимата физическа
дистанция, особено след двумесечна социална изолация, далеч от приятелите и
съучениците си.
Бих искала да подчертая, че подкрепям решението учениците да не се
връщат в класните стаи, а учебната 2019/2020 година да приключи дистанционно,
за да бъдат избегнати рисковете от разпространение на вируса сред децата.
Смятам, че извънредната ситуация налага действия и подходи, които не са
обичайни. Наблюденията и анализите над дистанционното обучение на учениците
в страната показват, че то, в голямата си част, се провежда успешно и ученици, и
учители се отнасят в голямата си част изключително отговорно към ученето в
така създалата се ситуация. Според учителите, оформянето на успеха на
учениците също не би било проблем, тъй като те се изпитват и оценяват и към
момента.
За мен като национален омбудсман, ангажиран и с опазването правата на
децата, от първостепенно значение в условията на разразилата се епидемия, е
грижата за здравето на децата и семействата им, както и на учителите, чиято
средна възраст е рискова - над 55 години.
Запозната съм, че НВО се провежда в държавните, общинските и в частните
общообразователни училища в съответствие с разпоредбите на Закона за
предучилищното и училищното образование и съм наясно, че в случая са
необходими законови промени.
Във връзка с описаното и на основание Закона за омбудсмана се обръщам
към Вас, за да препоръчам и да изразя подкрепа за предприемането на
съответните законодателни мерки, чрез които изпитите за НВО след завършване
на IV клас и на X клас за настоящата учебна година да бъдат отменени. Бих
искала да изразя увереността си, че това изключително отговорно решение ще
бъде взето с мисъл преди всичко за опазване здравето на децата.
С уважение,
ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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