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ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 5. КЛАС В НГДЕК

1. На електронният сайт на училището се публикуват свободните места за
приемане / преместване за следващата учебна година по график, определен от
гимназията.
2. За кандидатстване за преместване в VI клас на НГДЕК кандидатът трябва да
отговаря на следните изисквания: да завършва V клас през текущата учебна
година и да има годишна оценка не по-ниска от много добър 5,00 по учебните
предмети Български език и литература, История и цивилизации и Чужд език.
3. Родителите на кандидата подават заявление, служебна бележка или друг
документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в съответния клас, съгласно
чл. 6, ал. 4 от Наредба № 1 на МК за приемане и преместване на деца и ученици
в училищата по културата.
4. Заявлението се подава според посочения график на сайта на училището.
5. Учениците се явяват на изпит за проверка на способностите по конспект върху
учебното съдържание за специализирана подготовка по учебните предмети
История и цивилизация и Антична култура, който се обявява на електронната
страница на училището.
6. Изпитът се провежда по предварително обявен график.
7. Изпитът се състои от две части - писмена и устна част.
8. Изпитът е с продължителност 2ч. и 30 мин. Писмената част е с продължителност
2 часа, а събеседването е до 30 мин. с всеки кандидат поотделно.
9. Оценката на изпита се формира с точност до 0,01 от изпитната комисия.
10. Кандидатите се класират в нисходящ ред по реда на бала, който се образува от
успеха на изпита за проверка на способностите и от годишните оценки по
учебните предмети Български език и литература, История и цивилизации и Чужд
език, включени в задължителната подготовка в V клас. Ученикът трябва да има
оценка не по-ниска от 4.50.
11. За приети се считат кандидатите, класирани в рамките на обявените свободни
места.

12. При записване на ученика се посочва какъв език желае да изучава спрямо
чуждите езици, които се изучават в паралелките, в които има свободни места.
13. В случай, че кандидатът не се запише в посочения в графика срок, се преминава
към записване на следващия по ред кандидат.
Настоящата процедура е разработена на основание чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 на
МК за приемане и преместване на ученици в училищата по култура и в съотвествие
съгласно ЗПУО и Наредба № 11 за оценяването на МОН.

ГРАФИК

Обявяване на сводни места

до 26 юни 2020г. на електронния сайт
на училището

Подаване

на

заявление

за 29.06 – 1.07.20202 – от 10.00 до 16.00

приемане/преместване след 5 клас

ч. в НГДЕК, кв. Модерно предградие,
ул. Баба 16

Провеждане на изпита

27.07.2020

–

10

ч.,

НГДЕК

кв.

„Модерно предградие“, ул. „Баба“ 16
Обявяване на резултатите от изпита

28.07.2020г. – на място в сградата

Записване на приетите ученици

28.07 – 30.07.2020г. от 10.00 до 16.00
ч. в НГДЕК, кв. Модерно предградие,
ул. Баба 16

Записване на следващи по ред на От 01.08.2020 г.
класирането ученици при останали
незаети места

