ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2019/2020 г.
година

Г Р А Ф И К
на дейностите по приемането на ученици
след завършен VII клас за учебната
2019 / 2020г.

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с втори чужд език
немски ...................................26 ученици
2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с втори чужд език
руски .....................................26 ученици
3. НЕМСКИ ЕЗИК с втори чужд език
английски, БЕЛ ...................26 ученици
4. НЕМСКИ ЕЗИК с втори чужд език
английски, ИТ ......................26 ученици

Ново!
5. СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ с
интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
.................................................26 ученици

№
1

2

Обявяване на резултатите от НВО.

3

Издаване на свидетелство за
завършено основно образование
Подаване на документи за участие
в приема на ученици по Наредба
№10 от 01.09.2016г.
Обявяване на списъците с
приетите ученици на първи етап
на класиране.
Записване на приетите ученици на
първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие
във втори етап на класиране
Обявяване на списъците с
приетите ученици на втори етап
на класиране
Записване на приетите ученици на
втори етап на класиране
Обявяване на записалите се
ученици и броя на незаетите места
след втори етап на класиране
Подаване на документи за участие
в трети етап на класиране
Обявяване на списъците с
приетите ученици на трети етап на
класиране
Записване на приетите ученици на
трети етап на класиране
Обявяване на записалите се
ученици и броя на незаетите места
след трети етап на класиране
Попълване на незаетите места
след трети етап на класиране и
записване

4
5
6

7
8

БАЛООБРАЗУВАНЕ

9
10

Сбор от: удвоения брой точки от НВО по
български език и литература и от НВО по
математика; оценките по български език и
литература и по математика от свидетелството
за
завършено
основно
образование,
превърнати по скала в точки в съответствие с
ДОС за оценяването на резултатите от
обучението на учениците.

Вид дейност
Провеждане на НВО по:
- български език и литература
- математика

11
12
13
14

15

Утвърждаване на осъществения
държавен план-прием

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА
ГИМНАЗИЯ
“Никола Йонков Вапцаров”
град Шумен

Срок
17.06.2019 г.
19.06.2019 г.
до 27.06.2019 г.
вкл.
до 03.07.2019 г.
вкл.
03.0705.07.2019г. вкл.

Единствена в града и региона
профилирана гимназия за
чуждоезиково обучение

до 11.07.2019 г.
вкл.
до 16.07.2019 г.
вкл.
до 18.07.2019 г.
вкл.
до 22.07.2019 г.
вкл.
23.07.2019 г.

гр.Шумен, бул.”Мадара”№36

 86 11 71, 86 00 61
Факс: 86 01 53
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www.peg-shumen.org

24.0725.07.2019г. вкл.
29.07.2019 г. вкл.
31.07.2019 г. вкл.
01.08.2019 г.
определя се от
директора
до 10.09.2019 г.
вкл.
до 13.09.2019 г.
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2009 г., 2015 г.

Учениците от профил
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:
 В края на 8-ми клас започват часовете по
техника на превода на оригинален текст.



По желание могат да защитят
сертификатите на Cambridge University –
FCE (First certificate of English), CAE
(Certificate in Advanced English) и CPE
(Certificate in Proficiency of English).



Гимназията осигурява и провежда
изпити за владеене на английски език като
чужд език на Cambridge English Language
Assessment.

 Участват в конкурса на Българска
асоциация по четене за стипендия за
обучение в САЩ и Великобритания.

 Изучават на английски език в IX и Х клас
три общообразователни предмета.

Учениците, изучаващи
РУСКИ ЕЗИК:
 Участват в международна ролева игра

“Global Question” и “Глобальный въпрос” на
ЮНЕСКО.

 Участват в различни конкурси на Руски
културен център.

 Участват в интернет - проект на
ЮНЕСКО «Learning for the Future»
«Обучение для будущего»

Учениците от профил
НЕМСКИ ЕЗИК:
 В края на IX клас се прави подбор за

включване в групата за немска езикова
диплома B2/C1. Подготовката по този
проект продължава до XII клас, когато
немска комисия оценява езиковите им
знания. Дипломите DSD B2/C1 дават
възможност за следване в немски
университети
без
полагане
на
допълнителни изпити.

 В X клас участват в конкурс за немски
стипендии за ваканция в Германия.

 Кандидатстват за DAAD стипендия,
която финансира следването в Германия.



Изучават на немски език три
общообразователни предмета в IX и Х
клас.

Какво още Ви предлага
ПЕГ „Н.Вапцаров“?
 Подготовка за полагане на изпит за
сертификат Microsoft
подписан от Microsoft.

Office

Specialist

 Участие в международни и вътрешно
училищни проекти.

 Участие в занимания по интереси по
избрани
от
направления.

учениците

тематични

