ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА
УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНАВ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ
УЧИЛИЩАСЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС -ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Работното време на комисията в СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево за
приемане на документите е:
За първо класиране:
-

16.06.2017 год. - от 08.00 ч. до 16.30 часа

-

17.06.2017 год. - от 08.00 ч. до 16.30 часа

-

19.06.2017 год. - от 08.00 ч. до 16.30 часа

-

20.06.2017 год. - от 08.00 ч. до 16.30 часа

-

21.06.2017 год. - от 08.00 ч. до 16.30 часа

-

22.06.2017 год. - от 08.00 ч. до 16.30 часа

В заявлението си учениците подреждат по желание училището,
профилите и специалностите от професии, за които отговарят на условията за
балообразуване.
За едно желанне се смята кандидатстването за един профил или за една
специалност от професия за всяко заявено училище.
Класирането се извършва В ТРИ ЕТАПА . Всеки ученик се класира
само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране
ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си,

не запазва мястото си.
ПЪРВИ етап - от 16.06.2017 г, до 22.06.2017 г.
Разпределение на учениците по паралелки според бала й желанията им.
Закриване на част от паралелките, които са с по-малко от половината от
норматива за минимален брой ученици.
- Обявяване на първото класиране.
- Записване на приетите ученици в училищата или подаване на заявления за
участие във втори етап на класиране.
- В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не
променят и не пренареждат желанията си.
Първото класиране приключва с обявяване от началника на регионалното
управление на образованието на свободните места за второ класиране.

ВТОРИ етап - от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г.
Участват учениците, които не са приети на първи етап на класиране или са
приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали
заявление за участие във второ класиране,
Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от
първия етап на класиране или на по-предно свое желание.
Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на
което са класирани.
- Второто класиране приключва с обявяване от началника на
регионалното управление на образованието на свободните места за трето
класиране.
ТРЕТИ етап - от 11.07. 2017 г. до 13.07.2017 г.
Участват ученици, които не са приети и не са кандидатствали да
момента.
- За участие в третия етап на класиране учениците подават заявление до
началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат
желанията си за обявените свободни места.
- Класираните ученици се записват в училището.
- След третия етап на класиране, ако записаните в дадена паралелка са под
норматива за минимален брой ученици, началникът на регионалното управление
на образованието закрива паралелката и насочва учениците към паралелка, в
която има свободни места.
За незаети се смятат местата: за които няма приети ученици; на приети, но
не записали се в срок ученици и на записали се и след това изтеглили
документите си ученици.
Незаетите, след третия етап на класиране места, се обявяват в училището /в
което са/ и РУО - Бургас . За тях кандидатстват ученици, които не са приети на
първи, втори етап и трети етап /или са се записали и отписали/. Учениците
подават заявление до директора на училището /където желаят да се запишат/
и оригиналите на документите в срок, определен от директора.
Изисквания към учениците, кандидатстващи за участие в приема
За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да
кандидатстват ученици, които:
♦ успешно са завършили основно образование в годината на
кандидатстването;
♦ лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършени в годината на
кандидатстване.
Необходими документи при кандидатстване - /съгласно по ад 63 от
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания оригинал, предоставя се от директора на училището или училището - център
за приемане на документи;
2. копие на свидетелство за завършено основно образование - при
подаване на документи в училището или училището-центьр за приемане на
документи се представя оригинала за сверяване;

3. служебна бележка за резултатите от положените изпити от
националното външно оценяване, а за профилите "Изобразително изкуство",
"Музика" или "Физическо възпитание и спорт" и служебна бележка за
резултатите от изпитите за проверка на способностите;
4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на
ученика - за кандидатстващите за специалности от професии - при подаване на
документи в училището или училището-център за приемане на документи се
представя оригинала за сверяване.
Учениците подават заявлението за участие в класиране заедно с
родителите си, настойниците си или с упълномощеното от тях лице, като
представят нотариално заверено пълномощно - при подаване на документи в
училището или училището-центьр за приемане на документи се представя
оригинала за сверяване.
Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното
училище, като подават следните документи:
- заявление до директора;
- оригинал на свидетелство за основно образование;
- оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия
лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в
професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии,
обединени и средни училища.

