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График на дейностите по приемането на
ученици след завършено основно образование

Подаване на документи за участие в приема
Дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №
10 от 01.09.2016 г.

03 – 07 юли 2020 г.

Подаването на документите за участие в приема може да стане:
 онлайн чрез електронната страница на МОН: https://priem.mon.bg. Входът в
платформата за кандидатстване се осъществява чрез въвеждане на входящия
номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика.
 в училището, в което ученикът завършва 7. клас;
 в училището, в което ученикът желае да продължи обучението си в 8. клас
Работно време на комисиите за прием на документи в МГ „Баба Тонка“ :
 03.07.2020 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая № 14;
 04.07.2020 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч. в стая № 14;
 05.07.2020 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч. в стая № 14;
 06.07.2020 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая № 14;
 07.07.2020 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая № 14.

Подаване на документи за участие в приема
Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен
родител. При подаване на заявленията са необходими следните документи:
 оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и
по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ
клас;
 оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно
образование;
 оригинал на медицинско свидетелство на кандидата - само при
кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназии и
средни училища (СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово и СУ „Панайот Волов“ –
Бяла);
 документ за самоличност на кандидата;
 заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране, което ще
получите на място, при подаване на документите.

Подаване на документи за участие в приема
Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него
е важна част от процеса на кандидатстване!
Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и
литература и по математика, профилите и специалностите от професии
следва да се подредят според неговите желания.
Това означава: на първо място в заявлението да се впише найжелания профил или най-желаната специалност, на второ –
следващата по желание специалност и т.н.
Няма ограничение за броя на посочените профили и/или
специалности.

Първи етап на класиране
Дейност

Срок

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на
заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020 г.

Всеки ученик може да види онлайн чрез електронната страница на МОН
(https://priem.mon.bg) къде е приет на първо класиране.
Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в
което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай губят мястото си и ще
могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места.
Учениците, приети по второ и следващо желание до 16 юли 2020 г. имат следните
възможности:
 да се запишат в училището, в което са приети;
 да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.
Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в
което е класиран кандидата! В това заявление учениците нямат право да
пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!

Първи етап на класиране
График за работата на комисията за записване на приетите ученици в МГ „Баба
Тонка“:
14.07.2020 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая № 45;
15.07.2020 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в стая № 45;
16.07.2020 г. от 08:00 ч. до 16:30 ч. в стая № 45.
Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран са:
 оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 профилактична здравна карта от старото училище и пълен имунен статус;
 оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в
професионална паралелка.
Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са
подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на
класиране и губят мястото си.

Втори етап на класиране
Дейност

Срок

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г.

Всеки ученик може да види онлайн чрез електронната страница на МОН
(https://priem.mon.bg) къде е приет на второ класиране.
График за работата на комисията за записване на приетите ученици в МГ
„Баба Тонка“:
21.07.2020 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая № 46 /библиотека/;
22.07.2020 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч. в стая № 46 /библиотека/.

Трети етап на класиране
Дейност
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

Срок
24– 27 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г.

Обявяването на записалите се ученици и на броя на свободните места след втори
етап на класиране е на 23 юли 2020 година на страницата на РУО-Русе
http://www.rio-ruse.org.
Документите за участие в третия етап на класиране ще се подават по следните
начини:
 онлайн чрез електронната страница на МОН https://priem.mon.bg;
 в училището, в което учениците завършват 7. клас;
 в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.
График за работата на комисията за записване на приетите ученици в МГ „Баба
Тонка“:
 30.07.2020 г. от 08.00 ч до 16.30 ч. в стая № 46 /библиотека/ .

Трети етап на класиране
Необходими документи:
 оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;
 служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от Националното
външно оценяване по БЕЛ и по математика;
 медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в
професионални гимназии;
 документ за самоличност на кандидата;
 заявление (по образец) за участие в трети етап на класиране, което ще получите
на място, при подаване на документите.
ВАЖНО:
 документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието
на ученик и родител;
 при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите
попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има
обявени свободни места.

Профили и балообразуване в МГ „Баба
Тонка“

профил МАТЕМАТИЧЕСКИ
• Балът се образува от утроената оценка от НВО по математика, оценката
от НВО по български език и литература и оценките по математика и
български език и литература от свидетелството за основно образование.
• В VIII клас – засилено изучаване на английски език.
• Задължителни профилиращи предмети, които се изучават във втория
гимназиален етап (XI и XII клас) – МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА.
• В края на X клас учениците избират трети профилиращ предмет, който се
изучава във втория гимназиален етап.
• В края на XII клас учениците се явяват задължително на ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ
по изучаван профилиращ предмет.

профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ
• Балът се образува от утроената оценка от НВО по математика, оценката
от НВО по български език и литература и оценките по математика и
български език и литература от свидетелството за основно образование.
• В VIII клас – засилено изучаване на английски език.
• Задължителни профилиращи предмети, които се изучават във втория
гимназиален етап (XI и XII клас) – ИНФОРМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ.
• В края на X клас учениците избират трети профилиращ предмет, който се
изучава във втория гимназиален етап.
• В края на XII клас учениците се явяват задължително на ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ
по изучаван профилиращ предмет.

профил ПРИРОДНИ НАУКИ
• Балът се образува от утроената оценка от НВО по математика, оценката
от НВО по български език и литература и оценките по математика и
биология и здравно образование от свидетелството за основно
образование.
• В VIII клас – засилено изучаване на английски език.
• Задължителни профилиращи предмети, които се изучават във втория
гимназиален етап (XI и XII клас) – БИОЛОГИЯ и ЗО и ХИМИЯ и ООС.
• В края на X клас учениците избират трети профилиращ предмет, който се
изучава във втория гимназиален етап.
• В края на XII клас учениците се явяват задължително на ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ
по изучаван профилиращ предмет.

Благодаря за вниманието!

