90 СОУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“
София – Люлин 2

Търси най-доброто в другите, давай най-доброто от себе си!

Прием след завършен VII клас
за учебната 2015/2016 година

Нормативни основания:
• НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в
държавни и в общински училища
• ЗАПОВЕД № РД 09-1363 от 29.08.2015 г. на министъра на
образованието и науката за определяне на графика на
дейностите по приема
• СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в
профилирани гимназии , профилирани паралелки в
гимназии или СОУ

www.mon.bg

Тестове по:
• Български език и литература
• Математика

- 20.05.2015 г.
- 22.05.2015 г.

Без подаване на заявление, провеждат се в училището, в което
завършват VII клас

Изпити за проверка на способностите по:
• Изобразително изкуство
- 04.06.2015 г.
• Музика
- 05.06.2015 г.
• Хореография
- 08.06.2015 г.
• Спорт
- 01-02.06.2015 г.
Подаване на заявления
- 07-13.05.2015 г.
Провеждат се в определени от РИО училища по списък , обявен
до 15.05.2015 г.

За профил Спорт:
• Подаване на заявление, провеждане на изпита и
извършване на класиране – в конкретното училище !

За приемане на ученици с хронични заболявания, с
физически и сензорни увреждания и от ДОВДЛРГ:
• Подаване на заявление в РИО
- 03-21.05.2015 г.
• Обявяване на резултатите
- до 14.06.2015 г.
• Записване в училището
- до 18.06.2015 г.

Обявяване на резултатите:
• От тестовете
- до 03.06.2015 г.
• От изпитите за проверка на способностите: - до 09.06.2015 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните
изпити:
• От училището, в което са се обучавали в VII клас
• Срок
- 10.06.-14.07.2015 г.

Обявяване на утвърдения държавен план-прием по училища и
паралелки в РИО и в училищата:
- до 15 април 2015 г.

Утвърждаване и обявяване в РИО и в училищата на броя на
местата за приемане за всяка паралелка след записване на
учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания и от ДОВДЛРГ:
- до 20 юни 2015 г.

www. rio-sofia-grad.com
www.sou90.org

Балообразуване
1. Профил "Хуманитарен", като сбор от:
- утроената оценка от теста по български език и литература;
- оценката от теста по математика;
- оценката по български език и литература от удостоверението за завършен
VII клас;
- оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
2. Профили "Природоматематически" и "Технологичен" , като сбор от:
- оценката от теста по български език и литература;
- утроената оценка от теста по математика;
- оценката по математика от удостоверението за завършен VII клас;
- оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
3. Профил "Чуждоезиков", като сбор от:
- удвоената оценка от теста по български език и литература;
- удвоената оценка от теста по математика;
- оценките по български език и литература и по математика от
удостоверението за завършен VII клас;

Балообразуване (продължение)
4. Профили "Изкуства" и "Спорт", като сбор от:
- оценката от теста по български език и литература;
- оценката от теста по математика;
- удвоената оценка от теста за проверка на способностите;
- оценките по два балообразуващи учебни предмета;

5. Професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение, като сбор от:
- оценката от теста по български език и литература;
- оценката от теста по математика;
- удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително
изкуство;
- оценките по два балообразуващи учебни предмета;

Балообразуване (продължение)
6. Професии от областите на образование „Стопанско управление и
администрация", „Физически науки", „Информатика", „Техника",
„Производство и преработка", Архитектура и строителство", „Селско, горско и
рибно стопанство", „Ветеринарна медицина", „Здравеопазване", „Транспорт" и
„Опазване на околната среда" от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение, като сбор от:
- оценката от теста по български език и литература;
- утроената оценка от теста по математика;
- оценките по два балообразуващи учебни предмета;
7. Професии от областите на образование "Социални услуги" и "Услуги за
личността" от Списъка на професиите за професионално образование и
обучение, като сбор от:
- удвоената оценка от теста по български език и литература;
- удвоената оценка от теста по математика;
- оценките по два балообразуващи учебни предмета.
•
•

Балообразуващите учебни предмети се определят с решение на педагогическия
съвет и се обявяват в РИО и в училището до 15 април.
Оценките от балообразуващите учебни предмети са от удостоверението за
завършен VII клас.

Класиране
I етап:
• Подаване на документи
• Обявяване на резултатите
• Записване

- 16-19.06.2015 г.
- до 25.06.2015 г.
- 26-30.06.2015 г.

II етап:
• Подаване на документи
• Обявяване на резултатите
• Записване

- 26-30.06.2015 г.
- до 03.07.2015 г.
- 06-08.07.2015 г.

III етап:
•
•
•
•

Обявяване на свободните места
Подаване на документи
Обявяване на резултатите
Записване

Незаети места след III етап на класиране:
• Обявяване на свободните места
• Попълване на местата

- 09.07.2015 г.
- 10-14.07.2015 г.
- до 16.07.2015 г.
- 17-20.07.2015 г.

- 21.07.2015 г.
- до 28.07.2015 г.

Утвърден държавен план-прием след завършен VII клас
в 90 СОУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“

Профил „Технологичен – предприемачество и бизнес“
с интензивно изучаване на испански език
1 паралелка с 26 ученици
Акценти:
 Чуждоезиково обучение по испански иезик и по английски език
 Предприемачество
 Общообразователна подготовка, гарантираща успешно полагане на
държавните зрелостни изпити и на кандидатстудентски изпити

Контакти:
90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“
София – 1336
ж.к. „Люлин 2“
Тел.: 02/825 08 54
E-mail: sou_90@abv.bg
www.sou90.org
Емилия Иванова
Директор
Благодаря за вниманието !

