AEГ “ГЕО МИЛЕВ”
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.
1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление по
образец за участие във втори етап на класиране ще става в срок от 12.07.2019 г. до
16.07.2019 г. от 8:00 до 18:00 часа в зала 117 на партерния етаж в гимназията;
2. Записването на приетите на втори етап ученици ще става на 19.07.2019г. и 22.07.2019 г. от
8:00 до 16:00 часа на партерния етаж в гимназията;
3. Записването на приетите на трети етап ученици ще става на 30.07.2019г. и 31.07.2019 г. от
8:00 до 16:00 часа на партерния етаж в гимназията;
4. Попълване на незаетите места- до 10.09.2019г.
Профили и кодове:

1027 Английски език / Китайски език / Математика / Информационни
технологии
1028 Английски език / Китайски език / Български / История
1029 Английски език/ Китайски език / Български / Математика
1030 Английски език / Немски език / Биология / Химия
1031 Английски език / Немски език / Български / История
1032 Английски език / Руски език / Математика / Изобразително изкуство
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
ВАЖНО!!! НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ОБРАЗЕЦ НА ГИМНАЗИЯТА СЕ ИЗИСКВА ПОЛАГАНЕ
НА ПОДПИСИ ОТ УЧЕНИКА И РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА.
Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО;
Заявление за записване/справка/декларации – по образец на гимназията ;
Заявление-декларация за предметите по чл.16 ал.1 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за
учебния план – по образец на гимназията;
Акт за раждане – копие;
Две актуални снимки;
Допълнителни документи:
Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика /издава се от личния лекар/, който се
представя на медицинската сестра в училището в първата учебна седмица.
Друга полезна информация може да намерите на сайта на РУО – Бургас, поместена след графика за
дейностите.
График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната
2019 / 2020 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в
училищното образование
За контакти:
АЕГ “Гео Милев”Бургас
Канцелария +359 56 862 949
e-mail:

office@gpaeburgas.org

