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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„ЙОРДАН ЙОВКОВ” - РУСЕ

ЗАПОВЕД

№

:

APfU!'

На основание чл. 259, ал. 1, от Закона за предучилищното
образование, чл. 70, ал. 1, 2, 3 и 4, от Наредба № 10/01.09.2016 г. за
дейностите в училищното образование, и във връзка с осъществяване
приемане на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г. в СУ „Йордан
профил „Софтуерни и хардуерни науки“

и училищното
организация на
на дейности по
Йовков“ - Русе,

ОПРЕДЕЛЯМ
I. Заемането на обявените свободни места в СУ „Йордан Йовков“ - Русе, след
трети етап на класиране в VIII клас за учебната 2021/2022 г., да се извърши при следните
условия:
1. Приемът на документи се извършва от ЗАТС или дежурните учители всеки
делничен ден от 08.00 до 16.30 ч.
2. Срок за попълване на незаетите места след трето класиране - от 02.08.2021 г.
до 10.09.2021 г. включително.
3. Необходими документи за кандидатстване:
3.1 заявление за участие в класиране след трето класиране;
3.2 свидетелство за завършено основно образование - оригинал.
4. Условия за участие в класирането:
4.1 кандидатите да не са по-възрастни от 17 години, навършени в годината
на кандидатстване /за дневна форма на обучение/, съгласно чл. 55 от Наредба №
10/01.09.2016 г.
4.2 кандидатите да са завършили основно образование.
5. За профил „Софтуерни и хардуерни науки“, класирането да се извърши по
низходящ ред в зависмост от бала на кандидатите.
6. Балообразуващи предмети:
> Утроена оценка по български език и литература от националното външно
оценяване след VII клас;
> Оценка по математика от националното външно оценяване след VII клас;
> Оценка по информационни технологии от свидетелството за основно
образование;
> Оценка по математика от свидетелството за основно образование.
> При равен бал, класирането става от по-високата към по-ниската оценка по
балообразуващите предмети, както следва: I-ви предмет математика от свидетелството за
основно образование, II-ри предмет информационни технологоии от свидетелството за
основно образование, III-ти предмет български език и литература от националното външно
оценяване след VII клас, IV-ти предмет математика от националното външно оценяване
след VII клас
6.1 При равни оценки по балообразуващите предмети критерий за класиране
е оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.

6.2 Класирането се извършва от Комисията по т. II, която съставя протокол
за работата си и списък на класираните ученици за утвърждаване от Директора.
7. Резултатите от попълването на незаетите места се обявяват на видно място в
училище и в Регионалното управление на образованието - Русе, в срок до 10.09.2021 г.
8. Записването на приетите ученици се извършва на 13.09.2021 г. в училище.
П. Комисия за класиране и записване на ученици след III етап на класиране:
Председател: Светлана Якимова - зам.-директор
Членове: Преслава Георгиева - учител;
Миглена Димитрова - ст. учител;
Дарина Друмева - ст. учител.
III. Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
IV. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
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