
 Провеждане на приемни изпити в училището, в което се обучават кандидатите
Тест по БЕЛ: Тест по математика: 15.06.2020 г. 17.06.2020 г. 

 Обявяване на резултатите от тестовете - до 29.06.2020 г.
03.07.2020 г. до 07.07.2020 г.Кандидатите подават от  

в СУ „Васил Левски“ - гр.Крумовград следните документи: 
1. Заявление за участие в класиране по образец;
2. Копие от свидетелство за завършено основно образование;
3. Служебна бележка  за резултатите от положените изпити от НВО;

КЛАСИРАНЕ:

Трето класиране   - , записване на 29 юли 2020 г. на 30 юли 2020 г.

                   /или подаване на заявление за участие във втори етап/.
Второ класиране   - , записване до 20 юли 2020 г. до 22 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
  - от 24 юли 2020 г. до 27 юли 2020 г.

Първо класиране   - , записване до 13 юли 2020 г. до 16 юли 2020 г.

Класирането се обявява в СУ „Васил Левски“ - гр.Крумовград,
както следва:

ПРОФИЛ
„ПРИРОДНИ НАУКИ“

Срок на обучение - 5 години

Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26

Профилиращи предмети
на национално ниво:

Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда

Състезателен бал

Удвоен брой точки от НВО по български
език и литература и математика.
Брой точки, получени по скала от
оценките по биология и здравно 
образование и химия и опазване на 
околната среда от свидетелството за
завършено основно образование.

ПРОФИЛ
„ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“

Срок на обучение - 5 години

Брой паралелки - 1
Брой ученици - 24

Профилиращи предмети
на национално ниво:

Предприемачество
Информационни технологии

Състезателен бал

Удвоен брой точки от НВО 
по български език и литература
и математика.
Брой точки, получени по скала
от оценките по география
и икономика и информационни 
технологии от свидетелството
за завършено основно образование.

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“
с разширено изучаване 

на английски език
Срок на обучение - 5 години

Брой паралелки - 1
Брой ученици - 25

Профилиращи предмети
на национално ниво:

Английски език
Немски език

Състезателен бал

Удвоен брой точки от НВО
по български език и литература
и математика.
Брой точки, получени по скала 
от оценките по английски
език и български език и 
литература от свидетелството
за завършено основно образование.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ, А ВИЕ ИЗБИРАТЕ: 
ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ, РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ НА И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - СИП БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ТУРИЗЪМ И ДР.

ПРИЕМ
 ГОДИНАЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

 ул. „Опълченска” №1, гр.Крумовград, обл. Кърджали,
факс:03641 74 55,тел.:03641 71 75, e-mail: sou_vasillevski_kg@abv.bg, http://su-kg.net

Уважаеми ученици,
СУ „Васил Левски“ е институция в системата на предучилищното
и училищното образование със 106-годишна история,
с висококвалифицирани педагогически специалисти, с богата 
материална база:
- кабинети за съвременно обучение по информационни технологии
с локална мрежа и интернет връзка, интерактивни системи и 
интерактивни дъски, сензорни екрани с вграден компютър,
лицензиран образователен презентационен софтуер mozaBOOK;
- кабинети по чужди езици, биология, химия, физика и музика;
- открита и закрита спортна база. 

ЗА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
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