ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН – ВАРНА
бул. „Осми приморски полк” 113, тел: 052302430, e-mail: pgtmd_varna@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ
за участие на ученици, завършили основно образование, в попълването на
незаетите места, след ІІІ етап на класиране
І. График за подаване на документи за попълване на незаетите 9
(девет) места след трети етап на класиране по специалност “Компютърно
проектиране и десениране на тъкани площни изделия“, както следва:
- Подаване на документи за класиране: 04.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
Документи се подават във фронт-офиса на гимназията от 8:00 ч. до 16:30 ч.
- Обявяване на списъците с приетите ученици – 08.09.2020 г.;
- Записване на приетите ученици – 09.09.2020 г.
- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 10.09.2020 г.
- Обявяване на резултатите от попълването на незаетите места - 10.09.2020
г., Регионално управление на образованието – Варна.
ІІ. График за подаване на документи за попълване на незаетите 3 (три)
места след трети етап на класиране по специалност “ Конструиране,
моделиране и технология на облекло от текстил“, както следва:
- Подаване на документи за класиране: 04.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
Документи се подават във фронт-офиса на гимназията от 8:00 ч. до 16:30 ч.
- Обявяване на списъците с приетите ученици – 08.09.2020 г.;
- Записване на приетите ученици – 09.09.2020 г.
- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 10.09.2020 г.
- Обявяване на резултатите от попълването на незаетите места - 10.09.2020
г., Регионално управление на образованието – Варна.
ІІІ. Процедура за попълване на незаетите места след трети етап на
класиране, както следва:
1. Изисквания към кандидатите:
Кандидатите подават, следните документи:
- заявление до директора (по образец);
- оригинал на свидетелството за завършено основно образование по чл.
130, ал. 1 ЗПУО или копие на удостоверението за признато основно образование –
за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2 от Наредба № 10.;
- оригинал на служебната бележка за резултатите от националното
външно оценяване;
- оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия
лекар на ученика.
2. Ред и начин на класиране:
Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на
посочените желания, както следва:

2.1. Балът за класиране на учениците след завършено основно образование
за специалност Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни
изделия се формира като сбор от следните елементи:
- утроеният резултат по български език и литература от националното
външно оценяване, резултата по математика от националното външно оценяване;
- оценката по изобразително изкуство и оценката по информационни
технологии от свидетелството за завършено основно образование, превърнати
по скала в точки в съответствие с чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците;
2.2. Балът за класиране на учениците след завършено основно образование
за специалност Конструиране, моделиране и технология на облекло от
текстил се формира като сбор от следните елементи:
- утроеният резултат по български език и литература от националното
външно оценяване, резултата по математика от националното външно оценяване;
- оценката по изобразително изкуство и оценката по български език и
литература от свидетелството за завършено основно образование, превърнати
по скала в точки в съответствие с чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците;
2.3. Балът за класиране на ученик, който не се е явил на националното
външно оценяване, се формира по реда на точки 2.1 и 2.2. в зависимост от
желанието на ученика, като резултатът от националното външно оценяване по
предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.
3. Класиране на ученици с равен бал:
1. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля
броя на местата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от
националното външно оценяване.
2. Когато и след подреждането по т. 1 има ученици с еднакви показатели те
се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни
предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с чл. 9, ал. 10 от Наредба №
11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
3. Когато и след подреждането по т. 2 има ученици с еднакви показатели те
се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по
учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план - български
език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и
икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и
опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно
образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на
резултатите от обучението на учениците.
4. Когато и след подреждането по т. 3 има ученици с еднакви показатели те
се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения
максимален брой ученици в паралелка.

