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СВОБОДНИ МЕСТА
ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
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клас
Профил „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ” С АЕ
Профил „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ” С НЕ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до директора (свободен текст).
2. Учебен план от училището, от което идва ученикът.
3. Бележник за завършен през учебната 2016/2017 година клас. (за IX, X и
XI клас)
Класиране на кандидатите:
 За кандидати от профил „Природоматематически“:
Балът за класиране се образува като сбор от успеха за завършен клас и
средноаритметичното на оценките от профилиращите за гимназията ни предмети,
които са:
- IX клас – математика;
- X клас – математика и информатика;
- XI клас – математика, I-ви чужд език и информатика.
Максимален бал 12
 За кандидати с профил, различен от профил „Природоматематически“:
След сравняване на учебния план на гимназията ни с учебния план на училището, от
което идва ученикът при необходимост се организират приравнителни изпити по
профилиращите за гимназията ни предмети, както и по предметите, по които има
разминаване в хорариума учебни часове за година, ако същите са изучавани с помалък хорариум:
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

- IX клас – математика;
- X клас – математика и информатика;
- XI клас – математика, I-ви чужд език и информатика.
Балът за класиране се образува като сбор от успеха за завършен клас и
средноаритметичното на оценките от изпитите по профилиращите за гимназията ни
предмети.
Максимален бал 12.
Срок за подаване на документите – от 12.07.2017г. до 31.07.2017г. в
канцеларията на гимназията.
Обявяване на списъка с ученици, допуснати до приравнителни изпити, и
съответните изпити, на които трябва да се явят – 04.08.2017г. след 15:30ч.
Провеждане на приравнителните изпити в периода от 01.09.2017 до
12.09.2017г.
Записване на приетите ученици – 14.09.2017г.

