
10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ – РАЙОН МЛАДОСТ – СОФИЯ
София 1784, ул. „Методи Андонов“ №1, тел. 02/874-71-78; тел/факс 02/974-32-34; е-mail tt10sou@abv.lg

ЗАПОВЕД

№ 924/30.07.2021г.

На  основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 70, ал. 2 от Наредба  № 10 от 01.09.2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование в сила от 01.09.2016 г. издадена
от министъра на образованието и науката обн. ДВ. Бр. 73/16.09.2016 г., последно изм. и
доп.  ДВ  бр.  32/  16.04.2016  г.,  Заповед  №  РД-09-2121/28.08.2020  г.  на  министъра  на
образованието и науката във връзка  с  организирането  и осъществяването на държавен
план – прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2021/2022г.

                                                             ОБЯВЯВЯМ

4 /четири/ свободни места без квоти за четвърти етап на класиране на ученици  след
завършено основно образование за учебната 2021/2022 година по държавен план –
прием в профил „Природни науки“ с разширено изучаване на английски език.

                                                    ОПРЕДЕЛЯМ

I. График  на  дейностите  по  класиране  и  записване  на  ученици   след  завършено
основно  образование  за  учебната  2021/2022  година  по  държавен  план  –  прием  в
профил „Природни науки“ с разширено изучаване на английски език.

        

№ 
по 
ре
д

Дейност
Срок за

изпълнение

1 Обявяване на незаетите места 02.08.2021 г.

2
Подаване на заявления за участие в IV етап 
на класиране

06.08.2021 г.

3 Обявяване на резултатите от класирането  09.08.2021 г.  след 16:00ч.

4 Записване на учениците 13.08.2021 г.



II. Класирането на учениците се осъществява чрез балообразуване, което включва:

Профил Брой свободни  
места в 
паралелката след 
III етап

Профилиращи 
предмети

Балообразуване

STEM – 
Природни 
науки с 
разширено 
изучаване на 
Английски 
език

 

4

Биология и здравно
образование

Химия и опазване 
на околната среда

Информационни 
технологии

(2*БЕЛ + 2*МАТ) + (1*БЗО 
+ 1* ХООС)

III. Документи за записване на класираните ученици:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или
на  удостоверението  за  признато  основно  образование  –  за  учениците  от
училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;

НАРЕЖДАМ

I. Класирането  да  се  извърши  от  училищната  комисия  за  осъществяване
дейностите по план - приема на ученици след завършено основно образование
за учебната 2021/2022 година.

II. За резултатите от класирането комисията да състави протокол.

III. Графика на дейностите по класирането и записването на учениците за прием
след  завършено  основно  образование  за  учебната  2021/2022  година  по
държавен план – прием  IV етап,  да бъде поставен на общодостъпно място в
сградата на училището и да бъде публикуван на сайта на училището.



Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР: /п/

/Н.Филипова/

.


