
СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, област Благоевград
2950 с.Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел./факс: 07541/ 21-17,  e-mail:sou_satovcha@abv.bg

З А П О В Е Д
№ РД – 07 - 445 / 08.04.2019 г.

На  основание  чл.259  ал.1  от  Закон  за  предучилищно  и  училищното
образование  ;  раздел  ІV,  т.2  и  3  от  Приложение  №1  /  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА
ДЕЙНОСТИТЕ  ПО  ПРИЕМАНЕ  НА  УЧЕНИЦИ  В  VІІІ  КЛАС  В
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ  УЧИЛИЩА  ПО  ДЪРЖАВЕН  ПЛАН-ПРИЕМ  ЗА
УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

О П Р Е Д Е Л Я М:

              І. Училищна комисия по приема на ученици, както и времето и мястото  
на изпълнение на задълженията й в състав:

1. Цветанка Янева - председател;
2. Зара Кавракова - член;
3. Емилия Тотева  - член.

ІІ.  Определям времето и мястото  за  изпълнение  на задълженията  й
както следва:

1. Комисията  да  изпълни  задълженията  си  в  канцеларията  на  АТС  в
периода от 03.07.2019 г. до 13.09.2019 година.

            ІІІ. Комисията да извърши следните дейности:

1. Подаване на документи за участие в приема по Наредба №10 от 01.09.2016г.
Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.
Срок: 03.07.2019 - 05.07.2019 г.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
            Срок: до 11.07.2019 г. /включително/

3.  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на
заявление за участие във втори етап на класиране.

             Срок:  до 16.07.2019г. /включително/

4.  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
Срок: до 18.07.2019 г.



     5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
Срок:  до 22.07.2019 г.

6.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори
етап на класиране.
      Срок:  до 23.07.2019 г.

7.Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
     Срок : 24.07 - 25.07.2019 г. вкл.

8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
      Срок: до 29.07.2019 г.

9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
     Срок: 31.07.2019 вкл.

10. Обявяване на списък на записаните ученици и броя на незаети места след
трети етап на класиране.
      Срок:  до 01.08.2019 г.

11.Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.
     Срок: 10.09.2019 г.

12. Утвърждаване на осъществения държавен план прием.
      Срок: 13.09.2019г. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за 
сведение и изпълнение.

Запознат със Заповедта:

1. Цветанка Янева - 
2. Зара Кавракова - 
3. Емилия Тотева  - 

      ДЖЕВАТ ДУНЧЕВ:....................
      ДИРЕКТОР НА СУ, САТОВЧА


