ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕНИЦИ ЗА II ТУР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година
57 Спортно училище „Св. Наум Охридски” осъществява прием на документи за ученици от
V до IX клас от 14 август до 15 август 2019 г., от 09.00 до 17.00 ч. ет. IV
Училището осъществява и допълнителен прием за попълване на свободните места по държавния
план-прием, утвърден за предходни учебни години.
Документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец, подписано от родителя/настойника и ученика.
2. Кандидатите за прием в VІІІ клас – и заявление за избор на професия за придобиване на
професионална квалификация.
3. Копие на ученическа книжка за съответната учебна година.
4. Копие на акт за раждане.
5. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар, удостоверяващо, че съответния вид спорт
не е противопоказен за здравословното състояние на ученика (издадено от личния лекар + очен
статус, и електрокардиограма /ЕКГ/на бланка за медицинско за работа).
6. Застрахователна полица „Злополука” за дните на приемния изпит (за кандидатите, които
нямат е организирано застраховане в 57 Спортно училище).
Да се носят оригиналите на документите за проверка, след което се връщат на кандидата!!!!!
График и място на приемните изпити по съответните видове спорт:
Начален час - 09.00 ч. в сградата на 57 СУ „Св. Наум Охридски”.

1.

ВИД СПОРТ
Футбол

II ТУР
19 и 20 август

МЯСТО
57 СУ

2.

Баскетбол

19 и 20 август

57 СУ

3.

Волейбол

19 и 20 август

57 СУ

4.

Джудо

19 и 20 август

57 СУ

5.

Самбо

19 и 20 август

57 СУ

6.

Борба – кл. стил

19 и 20 август

57 СУ

7.

Бокс

19 и 20 август

57 СУ

8.

Лека атлетика

19 и 20 август

57 СУ

За приемните изпити кандидатите си осигуряват спортен екип.
Класирането се обявява на 22 август 2019 г.
Записване на приетите ученици се извършва от 23 до 26 август 2019 г. от 9.00 ч. до
17.00 ч. в училището.
Документи за записване:
1.Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
2.Оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен
V или VІ клас.
3.Удостоверение за преместване от училището, в което е учил ученикът през учебната 2018/2019
г. /за ученици от VII за VIII клас, не се изисква/.
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4. Заявление за записване по образец на училището.
5.Лична здравно-профилактична карта (от личния лекар).
6.Снимки – 2 бр., а за кандидатите за VІІІ-ми кл. – 4 бр.
Телефон за информация: 02/ 920 02 50
GSM 0887 701 669 - заместник-директор спортна дейност – М. Стоилова
Съгласен/на съм да бъдат обработвани личните ми данни, при спазване Закона за защита на личните данни.
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