ГРАФИК
на дейностите по приемането на ученици
в VIII клас за учебната 2019-2020г.



















Провеждане на Национално външно оценяване по:
•български език и литература - 17.06.2019 г.
•математика - 19.06.2019 г.
•Чужд език(по желание на ученика) - 21.06.2019 г.

Стилът
в образованието!

Обявяване на резултатите от НВО - до 27.06.2019 г.

Прием 2019 - 2020 година
VІІІ клас

Издаване на свидетелство за завършено основно
образование - до 3.07.2019 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на
ученици по Наредба № 10 от 1.09.2016 г. - от 3 5.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи
етап на класиране - до 11.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на
класиране или подаване на заявление за участие във
втори етап на класиране. - от 12 до 16.07.2019 г.
гОбявяване на списъците с приетите ученици на втори
етап на класиране - до 18.07.2019 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на
класиране. - от 19 до 22.07.2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на
класиране. - 24-25.07.2019 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети
етап на класиране – 29.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на
класиране. - 31.07.2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на
класиране и записване - определя се от директора до 10.09.2019 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.
- до 13.09.2019 г.

Профилирана
природо-математическа гимназия
“Академик Иван Ценов”
гр.Враца

Директор: 092/62-60-43
Канцелария: 092/62-41-69
е-mail: pmg_vratsa@abv.bg
http://pmg-vratsa.org

Държавен план–прием в VIII клас - 5 паралелки
Профил
„ПРИРОДНИ НАУКИ“

Профил
„МАТЕМАТИЧЕСКИ“

Биология и здравно образование и химия

Математика и информатика

и опазване на околната среда

с интензивно изучаване на английски език

с интензивно изучаване на английски език

1 паралелка (26 ученици)

1 паралелка (26 ученици)

Балообразуване:

Балообразуване:

 удвоените точки от Националното външно
оценяване по български език и литература
(макс. 2 х 100 = 200 т.);

 удвоените точки от Националното външно
оценяване по български език и литература
(макс. 2 х 100 = 200 т.);

 удвоените точки от Националното външно
оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 200 т.);
 оценките от свидетелството за основно
образование български език и литература и по
математика , превърнати в точки (макс. 2 x 50
=100 т.).

Максимален бал: 500 точки

Математика и физика
с интензивно изучаване на английски език

1 паралелка (26 ученици)
Балообразуване:
 удвоените точки от Националното външно
оценяване по български език и литература
(макс. 2 х 100 = 200 т.);
 удвоените точки от Националното външно
оценяване по математика (макс. 2 х 100 = 200
т.);
 оценките от свидетелството за основно
образование български език и литература и по
математика, превърнати в точки (макс. 2 x 50 =
100 т.).

Максимален бал: 500 точки

Професия
„ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“
Компютърни науки - Приложен
програмист

 удвоените точки от Националното външно
оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 200 т.);
 оценките от свидетелството за основно
образование по български език и литература и
биология и здравно образование, превърнати в
точки (макс. 2 x 50 =100 т.).

Максимален бал: 500 точки

с разширено изучаване на английски език

Биология и здравно образование и
химия и опазване на околната среда с ИТ

1 паралелка (26 ученици)

с интензивно изучаване на английски език

Балообразуване:

1 паралелка (26 ученици)

 удвоените точки от Националното външно
оценяване по български език и литература
(макс. 2 х 100 = 200 т.);

Балообразуване:

 удвоените точки от Националното външно
оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 200
т.);
 оценките от свидетелството за основно
образование по български език и литература и
Информационни технологии , превърнати в
точки (макс. 2 x 50 =100 т.).

Максимален бал: 500 точки

 удвоените точки от Националното външно
оценяване по български език и литература
(макс. 2 х 100 = 200 т.);

 удвоените точки от Националното външно
оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 200 т.);
 оценките от свидетелството за основно
образование по български език и литература и
биология и здравно образование, превърнати в
точки (макс. 2 x 50 =100 т.).

Максимален бал: 500 точки

