Правила
за участие в класиране за местата от Държавния план прием
след завършено основно образование
учебната 2021/2022 година
Документи се подават само по електронен път/online/, като подаването на
заявленията може да стане самостоятелно от дома, или от друго място с
достъп до интернет; в училището, в което ученикът е завършил основно
образование; в ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна, ул. “Милосърдие“, №12
I. Необходими документи за участие в първи и трети етап на класиране:
1. Служебна бележка, с която са се явявали на НВО, в която има входящ
номер и код за достъп в портала https://priem.mon.bg
2 Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания.
3. Копие на свидетелство за завършено основно образование/носи се
оригинал за сверяване/
4 Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на
ученика - за кандидатстващите за специалности от професии.
Учениците подават заявлението задължително с родител или с лице,
нотариално упълномощено да представлява ученика. При подаване на
копията на документите учениците представят оригиналите им за
сверяване на място от длъжностните лица.

I.

Необходими документи за записване след класиране в осми клас
в СУ „Пейо Кр. Яворов“ в следните профили:
1. Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на
английски език –
Задължителни профилиращи предмети:
- информатика
- информационни технологии
2. Профил „Предприемачески“ с изучаване на английски език- без
интензивно и без разширено
Задължителни профилиращи предмети:
- предприемачество
- информационни технологии
3. Документи необходими при записването на ученика:
1. Заявление за записване в осми клас/ по образец от училището/;
2. Свидетелство за основно образование/оригинал/;
3. Анкетна карта карта/ по образец от училището/;

4. Заявления за ИУЧ и модул по ФВС/ по образец от училището/;
5. Копие на акт за раждане;
III. Срокове за записване:
Първи етап на записване - 14.07.2021 г. – 16.07.2021 г. вкл.
Втори етап на записване - 21.07.2021 г. - 22.07.2021 г. вкл.
Трети етап на записване - 30.07.2021 г. вкл.
IV. Работно време на комисията за записване:
От 08.00 часа до 17.00 часа
Обедна почивка на комисията от 12.00 часа до 12.30 часа
V. Поръчка на униформи:
Фирма „Диал91“, гр. Варна, ул. “Македония“, №92-94, тел.052730354,
0886133389

