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ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС 

В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

I. Кратко представяне на училището   

                    От 2008 г. до днес  СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, обл. Русе има 

статут на най-голямото средищно общинско  училище на територията на Община Две 

могили. През тези години то се утвърди като конкурентноспособно училище с 

непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни и модерни стратегии, 

технолотии и интерактивни методи на преподаване; като училище, което ангажира, 

подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на 

потребностите на съвременния живот; като училище, в което постоянно се усъвършенстват 

професионалните умения на педагозите.  Усилията на целия колектив са насочени към 

изграждането на обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи 

толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. 

            През учебната 2018/2019 г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, обл. 

Русе се обучават 426 ученици от I до XII клас в дневна форма на обучение, 12 ученици в 

самостоятелна форма на обучение и двама ученици в индивидуална форма на обучение. Сто 

тридесет и осем ученици пътуват от селища, намиращи се на територията на Община Две 

могили, в които местните училища са закрити със заповед на министъра на образованието и 

науката, а учениците са пренасочени да продължат образованието си в СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” – гр. Две могили, обл. Русе. 

 

                Училището работи отговорно в следните приоритетни направления: 

 Търсене на възможности за преодоляване на проблема с отпадането на ученици от 

училище и трайно непосещаващи учебни занятия. Набелязване на адекватни мерки за 

задържането им в училище; 

 Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и 

подготовка; 

 Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището; 

  Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището. 

 

                          На основание Решение на Педагогическия съвет при СУ „Св. Св. Кирил и Методий” –   

гр. Две могили, обл. Русе , взето на заседание с Протокол № 3/10.01.2019 г., е изготвено 

мотивирано предложение за Държавен план-прием на ученици в VIII клас в СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” – гр. Две могили, обл. Русе за учебната 2019/2020 г., както следва: 

1. Брой паралелки: 1 (една) 

2. Профил: „Хуманитарни науки“ 

3. Форма на обучение: дневна 

4. Срок на обучение: 5 (пет) години 

5. Брой ученици: 26 (двадесет и шест) 

6. Начин на изучаване на чужд език (английски език): разширено изучаване 

 

 



 

 

 

7. Балообразуващи предмети: Тест- БЕЛ (НВО);Тест-математика (НВО); 

                                                       Български език и литература;  История и цивилизация 

8. Балообразуване: Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се 

формира като сбор от следните компоненти:  

- Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература, като резултатът 

се удвоява, и броя точки от националното външно оценяване по математика, като резултатът се 

удвоява; 

- Оценката по учебния предмет български език и литература от свидетелството за основно 

образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците; 

- Оценката по учебния предмет история и цивилизация от свидетелството за основно образование, 

превърната по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците. 

9. Профилиращи предмети (Изучават се през втория гимназиален етап на средното образование – 

в XI и XII клас):  

I предмет – български език и литература - определен на национално ниво 

II предмет – история и цивилизации - определен на национално ниво 

III и IV предмет – по избор на учениците и определени с училищния учебен план 

 

         Обучението на учениците в посочения профил след завършено основно образование е кадрово 

и материално- технически осигурено. Училището разполага с четири модерно обзаведени  

компютърни кабинета, със шест учители по информатика и информационни технологии, от които 

четирима учители преподават по съответния учебен предмет, с двама правоспособни учители по 

английски език, с двама правоспособни учители  по история и цивилизация. 

        Почти 90% от завършилите XII клас ученици продължават образованието си във висши учебни 

заведения. 

 

II. Референции          

      За модернизиране на МТБ училището реализира три проекта, с които кандидатства по 

Националнте програми на МОН: „ИТК в училище“ и получи финансиране за оборудването 

на три компютърни кабинета. По националната програма „Модернизация на материалната 

база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ училището получи оборудване 

за училищните кабинети и физкултурните салони.  

        През лятото на 2018 г. бе извършен основен ремонт на санитарните възли в сградата на 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе, финансиран по  Проект 

„Красива България“,     

Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. 

       На 10.04.2019 г. на училището са преведени 103 113 лв. от МОН за  започване на 

основен ремонт на най-големия физкултурен салон.  

        В училището се провеждат разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности. 

Това е видно от подредените изложбени кътове,  от завоюваните награди и отличия.  

        Наши ученици ежегодно участват на Общинския кръг на олимпиадите история и 

цивилизация, български език и литература, химия и опазване на околната среда, биология и 

здравно образование, „Цветна олимпиада“, „Знам и мога” за учениците от IV клас. Има 

класирани ученици за участие в Областния кръг на олимпиадите по български език и 

литература и по история и цивилизация.  

         Ученици от началния етап редовно участват в математическите турнири „Паисий 

Хилендарски“ и „Черноризец Храбър“ в гр. Русе. Ученици от прогимназиалния и 

гимназиален етапи участват в Коледното и Великденско състезание по информационни 

технологии в гр. Русе.  



          Училищните отбори по тенис на маса, волейбол и футбол се представят отлично на 

ученическите спортни състезания на областно, зонално и национално ниво.  

 

III.  Лице за контакт (длъжностно лице, към което родители и ученици могат да се 

отправят въпроси, относно приема) 

Име: Недялка Антонова (ЗАС) 

Телефон: 08141 /28 76 

E-mail: soudvemogili@mail.bg 

 

 

 


