Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Във връзка с продължаване на обучението във II гимназиален етап и създаване на
организация за следващата учебна година, е необходимо всеки ученик, със знанието на
своите родители/ настойници за заяви желание за избор на III профилиращ предмет, който да
се изучава в XI и XII клас.
В гимназията през следващите две години за випуска ще бъдат формирани 8 или 9 групи за
изучаване на III профилиращ предмет, независимо в коя паралелка се обучава ученикът.
I и II профилиращи предмети са урегулирани в чл.2, ал.7 от НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за
профилираната подготовка. За учениците, които през учебната 2019/2020 г. са в X клас на МГ
„Д-р П.Берон“ – Варна те са:
- за Xа, Xб, Xв и Xд - математика и информатика;
- за Xг - математика и физика,
- за Xе и Xж - информатика и информационни технологии.
Изборът на III профилиращ предмет трябва да бъде свързан с интересите на конкретния
ученик и избора на предмет, на който да се яви на ДЗИ по желание. Повече информация,
която да обясни значението на избора на профилиращ предмет, може да се види тук ...
Във връзка със заявяването на желанието за избор на III профилиращ предмет и с оглед
спазването на изискването на чл.12 от ЗПУО, е необходимо да се извършат следните
дейности:
1. През акаунта на ученика (....@mgberon.com) подаване на име и имейл на родителя,
който ще удостовери заявеното желание от ученика на следния формуляр:
https://forms.gle/qMaB8ce95x2YZprBA
Формулярът трябва да бъде попълнен от всички десетокласници в срок до 18.05.2020 г.
2. Подаване на заявление за III профилиращ предмет за II гимназиален клас (XI и XII
клас) .
Заявлението е налично като прикачен файл към това писмо. То трябва да бъде свалено,
попълнено и изпратено от имейла на родителя, който е посочен в попълнения от
ученика формуляр, в срок до 19.05.2020 г. на имейл nvo@mgberon.com .
В „тема“(subject) да се посочи име и фамилия на ученика, клас и паралелка. Например:
Иван Николов 10а.
Забележка: Заявлението се изпраща от имейла на родителя до указания служебен имейл.
Не е необходимо да разпечатвате, подписвате, сканирате или снимате заявленията.
Размяната на документи по посочения начин, удостоверява коректността на подадената
информация.
3. Получaване на имейл за потвърждение .
4. Определяне на групите и учениците до 29.05.2020 г. и публикуване тук.
За информация се обръщайте към класните ръководители и заместник-директора по УД
Евгения Михайлова - 0884178201.

