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ЗАПОВЕД
ОТНОСНО: Определяне състава и задълженинията на училищна комисия по план- приема
за учебната 2017/2018г.- IV класиране
На основание: чл.258 , ал.1 и чл.259,ал.1 от ЗПУО , и във връзка с чл.19 , ал.2, т.2 от Наредба
№12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти и във връзка със заповед № РД 09 –1362 от 14.09.2016
г. на министъра на образованието и науката, изменение в заповед РД 09-1638 от 19.10.2016
г. на на министъра на образованието и науката за график на дейностите по приемане на
ученици в държавните и общинските училища след завършен VІІ клас за учебната 2017/
2018 г. и заповед № РД 09-1836/ 22.03.2017 г. на министъра на образованието и науката за
организиране на дейностите по приемането на ученици в
VІІІ и ІХ клас в
неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.,
Приложение № 1
І. НАЗНАЧАВАМ:
Комисия за приемане на документи и записване на ученици за свободните места на
IV класиране, както следва:
Председател: Нели Димитрова Дянкова- ст. учител химия и ООС
Членове:
Александър Венциславов Милушев – ст. учител по биология и ООС
Христо Тодоров Пеев – учител по физика и астрономия
ІІ. НАРЕЖДАМ:
1. Комисията приема документите за записване в срок от 28.08. 2017г до 30.08.2017г,
проверява наличието и редовността им и завежда по пореден входящ номер
подадените документи
2. Комисията класира учениците за подадените свободни места при спазване на
нормативната уредба ( Наредба № 10/01.09.2017г за организация на дейностите в
училищното образование- основен критерии: балообразуването по възходящ ред)
3. Обявяване на резултатите от IV класиране до 10.00ч. на 31.08.2017г. и поставянето
им на видно място в училището.
4. Класираните ученици се записват от 31.08.2017 до 01.09.2017г. в НПМГ“ Акад. Л.
Чакалов“ като представят следните документи:.
- заявление до директора
- оригинал на свидетелсво на основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО
- оригинална служебна бележка с резултатите от НВО по български език и литература
и математика и /или резултатите от областните кръгове на олимпиадите.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените служители за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта е на директора.
ДИРЕКТОР :
/ Даниела Шошова/
Запознати със заповедта:
1. Нели Дянкова
2. Александър Милушев
3. Христо Пеев
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