
 

 

ЗАПОВЕД  

№ I-617/11.04.2018 г. 

На основание чл. 259 от ЗПУО и Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в 

училищното образование и в изпълнение на  IV, т. 1 и т. 2 от Приложение №1 на Заповед № 

РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

 I. Състава на училищната комисия по приемане на документи, класиране и записване на 

ученици в VIII клас на учебната 2018/2019 учебна година. 

Председател: Валентина Шидерова – ЗДУД 

Членове:      1. Невена Колева – класен ръководител VIIа клас 

                     2. Мария В. Колева – класен ръководител VIIб клас 

                     3. Недялка Атанасова – класен ръководител VIIв клас 

                     4. Атанас Владев – Ръководител направление „ИКТ“ 

II. График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в СУ „Ж. Терпешев“ за учебната 

2018-2019 г. 

 

№ Вид дейност Срок 

1. 
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на 

способностите 
14.05. – 18.05.2018 г. вкл. 

2. 

Обявяване на списъците с разпределението на учениците по 

училища и зали за полагане на изпити за проверка на 

способностите. Писмено уведомяване на учениците  за 

допускането им за полагане на изпити за проверка на 

способностите 

до 22.05.2018 г. 

3. 

Провеждане на тестове по: 

 Български език и литература 

 Математика  

 

21.05.2018 г. 

23.05.2018 г. 

4. Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл. 

5. 

Провеждане на изпити за проверка на способностите по: 

      • изобразително изкуство 

      • музика 

      •    спорт  

 

 

01.06.2018 г. 

04.06.2018 г. 

05.06. – 06.06.2018 г. вкл. 

6. 
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на 

способностите 
до 11.06.2018 г. вкл. 

7. Получаване на служебна бележка с оценките от изпити 13.06. - 19.07.2018 г. вкл. 

8. 
Подаване на документи за участие в приема на ученици по 

Наредба №10 от 01.09.2016 г.  
20.06. - 26.06. 2018 г. вкл. 



9. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране 
до 03.07. 2018 г. вкл. 

10. 
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или 

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 
04.07. - 06.07.2018 г. вкл. 

11. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране 
до 12.07. 2018 г. вкл. 

12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07. - 17.07. 2018 г. вкл. 

13. 
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране 
19.07.2018 г. 

14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07. - 24.07. 2018 г. вкл. 

15. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране 
до 26.07.2018 г. вкл. 

16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07. - 30.07. 2018 г. вкл. 

17. 
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране 
02.08.2018 г. 

18. 
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване 

определя се от директора 

до 11.09.2018 г. вкл. 

19. Утвърждаване на осъществения план-прием до 14.09.2018 г. вкл. 

 

Комисията се задължава да  работи съгласно Графика на дейностите по приемането на ученици в 

8 клас в СУ „Ж. Терпешев“ за учебната 2018-2019 г. 

Училищната комисия ще извършва дейността си по приемане на документи в кабинет № 7 на 

първия етаж /старо крило/ : 

Ден: понеделник до петък  

Час: 9.00 ч.-16.00 ч. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Валентина Шидерова – ЗДУД. 

 

Запознати със заповедта: 

Валентина Шидерова  …………………..    

Невена Колева ………………….... 

Мария В. Колева …………………… 

Недялка Атанасова ………………………. 

Атанас Владев ……………………… 

 

 

МАРИЯ СТАНКОВА 

Директор на СУ “Ж. Терпешев“ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


