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Наименование
на
административната
услуга
и
уникален идентификатор съгласно
Регистъра на услугите.

Приемане на ученици в
V клас в
профилираните гимназии с профил
Математически или Природни науки на
места определени по държавен планприем
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Правно
основание
за
предоставянето
на
административната
услуга/издаването
на
индивидуалния
административен
акт.
Орган,
който
предоставя
административната услуга/издава
индивидуалния
административен
акт.
Процедура по предоставяне на
административната услуга/издаване
на индивидуалния административен
акт, изисквания и необходими
документи.

Закон за предучилищното и училищното
образование - чл. 142, ал. 3, т. 5, чл. 147, чл.
148, чл. 149
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Директор на училището

Право на участие в приема в V клас в
профилирани
гимназии
с
профил
"Математически" или "Природни науки"
имат ученици, които успешно са завършили
началния етап на основно образование,
явили са се на националното външно
оценяване в IV клас и са участвали във
включени в календара на МОН - олимпиада
на областно ниво и поне едно състезание,
които са в областта на математиката и/или на
природните науки, или
поне две състезания в областта на
математиката и/или на природните науки. Те
се определят от педагогическия съвет и се
оповестяват на интернет страница на
училището до 10 дни след утвърждаването
на графиците за провеждане на ученическите
олимпиади и състезания през учебната
година.
Състезанията, в които участва ученикът, не
може да бъдат срещу заплащане на такса или
дарение.
За места, определени с държавния планприем в V клас, могат да кандидатстват и
ученици от училища на чужди държави,
които в годината на кандидатстване успешно
са завършили клас, съответстващ на IV клас
в България, който е признат при условията и
по реда на Наредба № 11 от 1 септември
2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците.
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Начини на заявяване на услугата.

Учениците се класират от профилираната
гимназия въз основа на:
1.
резултата от националното външно
оценяване по математика;
2.
средноаритметичната
стойност
от
превърнатите по скала в точки в
съответствие с държавния образователен
стандарт за оценяването на резултатите от
обучението на учениците оценки от
удостоверението за завършен начален етап
на основно образование по учебните
предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от
учебния план, а за учениците от училища на
чужда държава – оценките от служебната
бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от
Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на
учениците;
3. резултатите от най-малко: една олимпиада
на областно ниво и едно състезание, които са
в областта на математиката и/или на
природните науки или две състезания в
областта на математиката и/или на
природните науки
За участие в класирането учениците подават:
1. заявление до директора на профилираната
гимназия по образец на училището.
2. копия на документите за резултатите от
състезанията и/или олимпиадите – само за
ученици от друга област;
3. копие на удостоверение за завършен
начален етап, съответно служебната бележка
за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба №
11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците
Учениците
могат
да
кандидатстват
едновременно в повече от едно училище и
една област.
Педагогическият съвет определя методиката
за извършване на класирането и може да
определи различна тежест на резултатите от
състезанията и/или олимпиадата.
Когато в класирането има ученици с равен
резултат и с броя им се надхвърля
държавният план-прием, те се подреждат по
критерии, определени с решение на
педагогическия съвет на училището.
Класирането се извършва от съответното
училище.
Родителите/настойниците и/или ученика
подават писмено заявление по образец на
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училището до директора на приемащото
училище лично или по пощата
Информация за предоставяне на Услугата не се предоставя по електронен
услугата по електронен път: ниво на път.
предоставяне
на
услугата
и
интернет адрес, на който се
предоставя.
Срок
на
действие
на За съответната учебна година
документа/индивидуалния
административен акт.
Такси или цени
Не се дължат такси

Орган,
осъществяващ
контрол
върху дейността на органа по
предоставянето на услугата.
10 Ред, включително срокове за
обжалване на действията на органа
по предоставянето на услугата.
11 Електронен адрес за предложения
във връзка с услугата.
12 Начини на получаване на резултата
от услугата.
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Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката
Отказът за записване се обжалва по реда на
АПК
nesebar_school@abv.bg
Лично или чрез пълномощник

СРЕДНО

УЧИЛИЩЕ

“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ГР. НЕСЕБЪР

ул. “Любен Каравелов” № 1 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83,
e-mail: nesebar_school@@abv.bg,

тел/факс: 0554/4-28-49
/www.sou-nessebar.org

Вх. № ..............................
ДО ДИРЕКТОРА
НА СУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ГР. НЕСЕБЪР

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ...............................................................................................................................................,
(трите имена на родител /настойник/)
Адрес: ......................................................................................................................................,
тел: ....................................
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Заявявам желанието си детето ми ....................................................................................,
ЕГН ................................, месторождение ................................................. да бъде записано в
V /пети/ клас на повереното Ви училищe за учебната 20...../20....... година.
Прилагам следните документи:
1. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основното образование
2. Копие или оригинал на акт за раждане (за справка).
Декларирам съгласие за публикуване в уебсайта http://www.sou-nessebar.org
личните му данни /име, презиме, фамилия, клас, снимки и резултати от училищни,
общински, областни, национални и международни състезания, олимпиади и конкурси,
както за други прояви, в които то участва/.
Съзнавам, че мога да оттегля своето съгласие по всяко време.
Декларирам, че доброволно съм предоставил и ще предоставям и в бъдеще лични
данни по ЗЗЛД на мен, съпруга(та) ми и нашето дете за осъществяване на неговото
обучение, възпитание и изпълнение на Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищно и училищно образование.

Дата: ..........................
Подпис:..........................

