ГРАФИК
за организиране приема
на ученици
Подаване на заявление за полагане на
изпит за проверка на способностите по
физическо възпитание и спорт 14-18.05.2018 г.
Провеждане на изпит за проверка на
способностите по физическо възпитание
и спорт - 05.06.2018 г. от 8.00 часа
Първи етап на класиране:
 Подаване на документи 20-26.06.2018 г.
 Обявяване на списъците с приетите
ученици - до 03.07.2018 г.
 Записване на приетите ученици –
04-06.07.2018 г.
Втори етап на класиране:
 Подаване на документи 04-06.07.2018 г.
 Обявяване на списъците с приетите
ученици до 12.07.2018 г.
 Записване на приетите ученици –
13-17.07.2018 г.
 Обяваване на незаетите места –
19.07.2018 г.
Трети етап на класиране:
 Подаване на документи 20-24.07.2018 г.
 Обявяване на списъците с приетите
ученици – до 26.07.2018 г.
 Записване на приетите ученици
27-30.07.2018 г.
 Обявяване на незаетите места –
02.08.2018 г.
 Попълване на незаетите места
след III етап на класиране и
записване на учениците
до 11.09.2018 г.

Ние предлагаме:







Високо ниво на обучение съгласно
утвърдените от МОН учебни
програми.
Обучение на кабинетна система с
осъвременена материална база.
Компютърни кабинети .
Висока степен на професионална
квалификация на преподавателите.
Чуждоезиково обучение с изучаване
на английски език.

Organization

Адрес: град Долни чифлик
област Варна
ул. “Трети март” №15

За информация: 05142/2765
http://sou-dolnichiflik.com
e-mail: sou_vlevski_dchiflik@abv.bg

СУ “Васил Левски”
гр. Долни чифлик

Прием на ученици след
завършен VII клас за
учебната 2018/2019
година

Информация за паралелките
През учебната 2018/2019 година
СУ
“Васил
Левски”
приема
кандидати
за
профилирано
обучение, дневна форма в следните
профили:
Икономическо развитие — с
профилиращи
предмети
География
и
икономика,
Математика.
 Природни науки — Биология и
ЗО, Химия и ООС
 Физическо възпитание и спорт
-Физическо
възпитание
и
спорт, Биология и ЗО


Документи за кандидатстване:
 Заявление за участие в класиране
по образец на училището, в което
се посочва реда на желанията.
 Копие на свидетелството за
завършено основно образование.

Състезателният бал на
кандидатите за профилираните
паралелки се образува като сума
от следните оценки:
 Икономическо развитие —
География и икономика,
Информационни технологии
 Природни науки — Биология и
ЗО, Химия и ООС
 Физическо
възпитание
и
спорт -Физическо възпитание
и спорт, Биология и ЗО
Класирането на кандидатите се
извършва на три етапа. При всяко
класиране се обявяват списъци на
приетите ученици. След обявения
за записване срок се провежда
следващо класиране за попълване
на незаетите места.

Какво ще изучавам?
В часовете по задължителна
подготовка се изучават всички
предмети от общообразователната
подготовка.
В
избираемите
часове
учениците имат възможност да
изучават предмети по техен избор,
по които ще получат задълбочена
подготовка за успешно полагане на
зрелостни
изпити
и
кандидатстване във ВУЗ.
Защо да избера
СУ “Васил Левски”?
СУ “Васил Левски” е за всички
младежи и девойки, за които
образованието
е
ценност,
знанието
е
сила,
а училището — път към
духовността.
Всички ученици имат
възможност да се включат в:

Документи за записване:
Свидетелство за завършено основно
образование - оригинал.


Записване на новоприетите
ученици:
Приетите ученици се записват
лично!

Дейности по проекти.

