
 

 

  

 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА II ТУР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 

 

 Във връзка с епидемичната обстановка в странатa, за учебната 2020/2021 г. 57 Спортно 

училище приема  заявления за  кандидатстване  на ученици от V до VIII клас  онлайн и в 

училището от 03 до 06 август 2020 г. вкл., от 09.00 до 16.30 ч. в стая 210, ет. 2. 

Училището осъществява и допълнителен прием за IX и X клас 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 VІІІ клас – и заявление за избор на професия за придобиване на 

професионална квалификация „помощник-треньор“ по вид спорт.  

3. Копие на ученическа книжка или извлечение от електронния дневник за съответната 

учебна година /представя се оригиналът на документа и след сверяване се връща/. 

4. Копие на акт за раждане /представя се оригиналът на документа и след сверяване се 

връща/.  

5. Медицинско свидетелство, издадено от личен лекар,  със заключение, че съответният вид 

спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика. 

6. Карта за предварителен медицински преглед, в т. ч. и очен статус.  

7. Електрокардиограма /ЕКГ/.  

8. Застахователна полица "Злополука" за дните на изпита по вид спорт. 

 

График и място на приемните изпити по съответните видове спорт: 

Начален час - 09.00 ч. в сградата на 57 СУ „Св. Наум Охридски” по спортен екип. 

 

  

ВИД СПОРТ 

 

I ТУР 

 

МЯСТО 

1. Футбол 13 и 14 август 57 СУ 

2. Баскетбол 13 и 14 август 57 СУ 

3. Волейбол 13 и 14 август 57 СУ 

4. Джудо 13 и 14 август 57 СУ 

5. Самбо 13 и 14 август 57 СУ 

6. Борба – кл. стил 13 и 14 август 57 СУ 

7. Бокс 13 и 14 август 57 СУ 

8. Лека атлетика 13 и 14 август 57 СУ 

9. Кикбокс 13 и 14 август 57 СУ 

10. Вдигане на тежести 13 и 14 август 57 СУ 

 

Класирането ще бъде обявиено на 18 август 2020 г. на училищния сайт и на видно място в 

57 СУ.  

Записване на приетите ученици ще се извърши до 21 август 2020 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч., 

стая 210, ет. 2 в училището. 

 

 

 



Документи за записване: 

1. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.  

2. Удостоверение за завършен V или VІ клас или оригинал на свидетелство за завършено 

основно образование.  

3. Удостоверение за преместване от училището, в което е учил ученикът през учебната 

2019/2020 г.  

4. Здравна профилактична карта. 

5. Снимки за кандидатите за VІІІ, IX и X кл. – 4 бр. 

  

Всеки кандидат е длъжен да бъде с лични предпазни средства и да спазва 

необходимата дистанция. 

 

Телефон за информация: 02/ 920 02 50 

GSM 0887 701 669 - Заместник-директор спортна дейност – М. Стоилова   
 


