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Директор  на  АЕГ  „Гео  Миле  :"= гр. Бургас  

Ред  и  условия  за  приемане  и  преместване  
на  ученици  от  8 до  12 клас  

в  АЕГ  „Гео  милев", гр. Бургас  

Съгласно  чл. 147 от  Закона  за  предучилищно  и  училищно  образование, 
който  определя  Държавния  образователен  стандарт  за  организация  на  дейностите  
в  училище, Глава  5 ,,Преместване  на  ученици" на  Наредба  №10 / 01.09.2016г. за  
организация  на  дейностите  в  училищното  образование . 

Приети  с  решение  на  Педагогически  съвет  на  25.10.2022г. 



АЕГ  
ГЕО  МИПЕ8 

Английска  езикова  гимназия  
„Гео  Милев" 

Бургас  
АЕГ  "Гео  Милев", к-с  "Изгрев", гр. Бургас  8008; тел  +359 56 862949; office@Rpaeburgas.or8 

Балът  се  формира  в  точки  съгласно  Наредба  11 / 01.09.2016г., Раздел  2: 
Видове  оценяване  чл.9 ал.10. 

I. Приемане  и  преместване  на  ученици  в  8 клас  
Балообразуване: 
Профил  цужди  езици  
/Брой  точки  от  НВО  7 клас  по  БЕЛ/ х  2 + /Брой  точки  от  НВО  7 клас  по  Математика/ х  2+ 

Годишна  оценка  по  БЕЛ  7 клас, приравнена  в  точки  + Годишна  оценка  по  математика  7 клас, 
приравнена  в  точки. 

Профил  Природни  науки  
Балът  се  образува  съобразно  следната  формула: 
/Брой  точки  от  НВО  7 клас  по  БЕЛ/ х  2 + /Брой  точки  от  НВО  7 клас  по  Математика/ х  2+ 

Годишна  оценка  по  БЕЛ  7 клас, приравнена  в  точки  + Годишна  оценка  по  математика  7 клас, 
приравнена  в  точки. 

Професионален  профил: Графичен  дизайн  
Балът  се  образува  съобразно  следната  формула: - 
/Брой  точки  от  НВО  7 клас  по  БЕЛ/ х  2 + /Брой  точки  от  НВО  7 клас  по  Математика/ х  2+ 

Годишна  оценка  по  ИТ  7 клас, приравнена  в  точки  + Годишна  оценка  по  математика  7 клас, 
приравнена  в  точки. 

II. Приемане  и  преместване  на  ученици  в  9 клас. 
Балообразуване: 
Годишен  успех  от  завършен  8 клас, приравнен  в  точки  + Годишни  оценки  от  ЗУЧ  по  предмети  

от  последната  година, в  която  са  изучавани  /предвидени  в  учебния  план  на  АЕГ  като  ИУЧ/, 
приравнени  в  точки  + Липса  на  наказания  - 1 От. + Наличие  на  награди  и  отличия  от  национални  и  
международни  състезания  и  олимпиади  от  предходната  или  текущата  година  - 1 От. 

III. Приемане  и  преместване  на  ученици  в  10 клас. 
Балът  се  образува  съобразно  следните  правила: 
Годишен  успех  от  завършен  9 клас, приравнен  в  точки  + Годишни  оценки  от  предмети  по  

чужди  езици  от  последната  година, в  която  са  изучавани, приравнени  в  точки  + Липса  на  наказания  
- 1 От. + Наличие  на  награди  и  отличия  от  национални  и  международни  състезания  и  олимпиади  от  
предходната  или  текущата  година  - 1 От. 

IV. Приемане  и  преместване  на  ученици  в  11 клас. 
Балообразуване: 
Брой  точки  от  НВО  10 клас  по  БЕЛ  + Брой  точки  от  НВО  10 клас  по  математика  + Годишни  

оценки  от  ЗУЧ  от  10 клас, предвидени  като  профилиращи  предмети  за  съответната  паралелка, 
приравнени  в  точки  ++ Наличие  на  награди  и  отличия  от  национални  и  международни  състезания  и  
олимпиади  от  предходната  или  текущата  година  - 1 От. 

V. Приемане  и  преместване  на  ученици  в  12 клас. 
Балообразуване: 
Среден  годишен  успех  от  11 клас, приравнен  в  точки  + Годишни  оценки  на  профилиращите  

предмети  за  съответната  паралелка, приравнени  в  точки  ++ Наличие  на  награди  и  отличия  от  
национални  и  международни  състезания  и  олимпиади  от  предходната  или  текущата  година  - 1 От. 


