ЗАПОВЕД
№ РД-13-1449
гр. Първомай, 31.07.2019 г.
На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал 1, чл. 142, ал. 3, т.1 от
Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите и другите
педагогически специалисти и във връзка с реализиране графика на дейностите по
приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 г. след
завършено основно образование, съгласно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 10/01.09.2016
г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН и заповед № РД091709/29.08.2018 г.на министъра на образованието и науката.

Във връзка с приемането на ученици по чл.70 ал.1 както и допълването на
утвърдените паралелки с профил „Чужди езици“, профил „Софтуерни и хардуерни
науки“ и със специалност „Икономическо информационно осигуряване“ от професия
„Оператор информационно осигуряване“ до максималния брой ученици 26.
ОПРЕДЕЛЯМ
Прием на документи от 01.08.2019 г. до 12.00 часа на 06.09.2019 г.
НАЗНАЧАВАМ:
Комисия за класиране на учениците, подали документи след трети етап в VIII
клас в паралелки с профил „Чужди езици“, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и
със специалност „Икономическо информационно осигуряване“ от професия „Оператор
информационно осигуряване“ в състав:
1. Добринка Иванова Петрова;
2. Недялка Николова Стефанова.
Комисията да осъществи класиране след 12.00 часа на 06.09.2019 г. и да обяви
приетите ученици до 17.00 часа на 06.09.2019 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
I.

Критерии за класиране по бал, образуван както следва:
1. Профил „Чужди езици“:

-

резултатите от НВО по български език и литература умножен по три, в
точки;

-

резултатите от НВО по математика, в точки;

-

оценките от СОО по български език и литература, и по чужди езици,
превърнати в точки;

2. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“:
-

резултатите от НВО по математика умножен по три, в точки;

-

резултатите от НВО по български език и литература, в точки;

-

оценките от СОО по география и икономика, и по информационни
технологии, превърнати в точки;

3. Специалност от професия „Икономическо информационно осигуряване“:
-

резултатите от НВО по български език и литература умножен по две, в
точки;

-

резултатите от НВО по математика умножен по две, в точки;

-

оценките от СОО по география и по информационни технологии,
превърнати в точки

II.

Записването на приетите ученици се извършва на 09.10.2019 г. и
10.09.2019 г.
ЗАДЪЛЖАВАМ:

Членовете на комисията:
1. Да се запознаят с Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН и графика на
дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за
учебната 2019/2020 г. след завършено основно образование.
2. Да изготвят протокол с формираните балове на всеки кандидат.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Красимира Дамянова, ЗДУД.

ЧАВДАР ЗДРАВЧЕВ
Директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”

