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АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ



ПРИЕМ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

За учебната  2020/2021 година СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили ще приема 
ученици в 8 клас 

ХУМАНИТАРЕН ПРОФИЛ
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: без 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

.



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  ЗА ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 година

№ Вид дейност срок

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 27 – 29 май 2020 г. вкл.

2. Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали за проверка на способностите. Писмено уведомяване на 

учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 08 юни 2020 г.

3. Провеждане на изпити от националните външни оценявания по:

 Български език и литература

 Математика

15 юни 2020 г.

от 09:00 часа

17 юни 2020 г.

от 09:00 часа

4. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 Изобразително изкуство

 Музика

 Спорт

22 юни 2020 г.

23 юни 2020 г.

24 – 25 юни 2020 г.

5. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 26 юни 2020г.

6. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите. до 02 юли 2020 г.

7. Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г.

8. Подаване на документи за участие в приема на учениците по НАРЕДБА №10 от 10.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование. 03 – 07 юли 2020 г. вкл.

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 13 юли 2020 г.

10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16 юли 2020 г.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20 юли 2020 г.

12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22 юли 2020 г.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23 юли 2020 г.

14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24 – 27 юли 2020 г. вкл.

15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2020 г.

16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30 юли 2020 г.

17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 30 август 2020 г.

18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 10 септември 

2020 г. вкл.

19. Утвърждаване на осъществения държавен план – прием. до 14 септември 2020 г.  вкл.



Защо да избера СУ „Св. Св. Кирил и Методий“?

Защото ни дава отлично 
образование;

•Защото е училище, което се 
съобразява с интересите на 
всеки един от нас;

•Защото в него изучаваме 
различни чужди езици: 
английски, испански и руски 
език;

•Защото е прекрасно място, в 
което с удоволствие 
прекарваме всеки ден. В 
класните стаи е топло и уютно 
през зимата. Тук имаме 
възможност да се изявим;

•Защото тук сме щастливи; 

Защото тук създаваме 
нови приятелства;

•Защото много ни харесва 
сградата, двора, актовата 
зала, физкултурните 
салони и всички 
специализирани 
кабинети;

•Защото е най-доброто 
училище в нашия град и 
община; 

•Защото харесваме 
учителите; 

Защото нашето училище е 
едно от най-безопасните 
учебни заведения;

•Защото тук учат много 
талантливи деца и е 
истинско училище за 
шампиони;

•Добро отношение към 
учениците

Защото тук ще придобият 
знания и умения, 
гарантиращи прием във 
ВУЗ, и постижения във 
всички области на живота; 

Защото вашите деца ще 
бъдат обхванати и 
обучавани в различни 
клубове и кръжоци, в 
които да доразвият своите 
умения, знания и навици ;

•Образователната среда е 
важна



















Благодарим за вниманието!

www.sudvemogili.com

E-mail:soudvemogili@mail.bg

За справки и информация
тел. 08141 2876

http://www.sudvemogili.com/

