
СУ „НАЙДЕН ГЕРОВ” -  ПЛОВДИВ

З А П О В Е Д  

№ РД-10 -  865/20.04.2017 г.

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 259, ал. 1 и чл. 258, ал. 1 от ЗПУО във връзка с §1, ал. 3 
от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в училищното образование, заповед №РД09-1362/ 
14.09.2016 г., изм. със заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. на МОН за определяне на 
график на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища след 
завършен VII и VIII клас за учебната 2017/2018 г., заповед №РД09-1836/22.03.2017 г. на 
МОН за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII и IX клас в 
неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. 
/Приложение 2 -  т.Х и XI/ и заповед №РД-06-0-112/27.03.2017 г. на началника на РУО 
за утвърждаване на държавния план-прием в IX клас за област Пловдив за учебната 
2017/2018 г.

Н А З Н А Ч А В А М

I. Училищна комисия по приема на ученици след завършен VIII клас и 
график на дейностите:

Председател -  Петър Нейчев -  ЗДУД 
Членове: Биляна Костадинова 

Кирил Секулов 
Нико Костов 
Надя Бабачева 
Мария Шиникова 
Павлина Горинова 
Маргарита Михайлова 
Емилия Гюлеметова 
Емил Кръстанов 
Татяна Лазарова 
Саша Калинова 
Анна Касабова

Дейност Дата Членове на комисията

Подаване на документи за

Кабинет № 11 

8.00 -  13.00 ч.

Кабинет № 11 

13.00- 18.00 ч.



участие в първи етап на 
класиране

03-05.07.2017 г. 1. Мария Шиникова

2. Надка Бабачева

1. Биляна Костадинова

2. Нико Костов

Записване на приетите 
ученици на I етап на 
класиране

07.07.2017 г.
1. Мария Шиникова

2. Надка Бабачева

1 .Биляна Костадинова 

2. Нико Костов

Подаване на документи за 
участие във II етап на 
класиране

11.07.2017 г.
1 .Павлина Г оринова 

2.МаргаритаМихайлова

1. Емилия Гюлеметова

2.Емил Кръстанов

Записване на приетите 
ученици на II етап на 
класиране

14.07.2017 г.
1 .Павлина Г оринова 

2.МаргаритаМихайлова

1 .Емилия Гюлеметова 

2.Емил Кръстанов

Подаване на документи за 
участие в III етап на 
класиране

19.07.2017 г. 
/8 .00- 17.00 ч./

1. Татяна Лазарова 1.Саша Калинова

Записване на приетите 
ученици на III етап на 
класиране

21.07.2017 г. 
/8.00 -  17.00 ч./

1. Татяна Лазарова 1 .Саша Калинова

Попълване на незаетите 
места след III етап на 
класиране и записване

от 27.07.2017 г. 
до 01.09.2017 г. 
/8.00 -  17.00 ч./

1. Надя Атанасова 1 .Анна Касабова

И. Задължения на комисията:
1. Председателят на комисията:

1.1. осигурява оповестяването на интернет страницата на училището графика 
и работното време на комисията -  до 20.04.2017 г.;

1.2. осигурява поставянето на общодостъпно място в сградата на училището 
графика на дейностите по приемането на ученици и времето, през което 
училищната комисия ще извършва дейността си -  до 20.04.2017 г.;

2. Членовете на комисията в съответствие с утвърдения от министъра на 
образованието и науката график на дейностите по приеменето на учениците за учебната 
2017/2018 година осъществява приемането на следните документи:

2.1. заявление за участие в класиране по образец, в което се посочват 
профилите по реда на желанията;

2.2. копие от свидетелство за завършено основно образование след VIII клас.
3. Сверяват подадените копия на документи с оригиналите и ги вписват в 

определена за целта тетрадка (прошнурована и прономерована, подписана от директора 
и подпечатана с печата на училището) по пореден входящ номер.

3. Класират на всеки етап в съответствие с приетите от педагогическия съвет 
балообразуване, балообразуващи предмети, бал за прием съгласно утвърдения от 
министъра на образованието и науката график на дейностите по приеменето на 
учениците за учебната 2017/2018 година.

4. Съставят протокол с имената на учениците, подредени в низходящ ред по бал, 
като се отбелязват учениците, които са класирани за приемане.

5. Обявяват информацията за класираните и приети ученици по входящи номера, 
както и незаетите места след всеки етап на класиране съгласно утвърдения от МОН 
график на дейностите по приеменето на учениците за учебната 2017/2018 година на



общодостъпно място в училището при спазване на Закона за защита на личните данни -  
до 17,30 часа на съответната дата.

6. Организират записването на класираните ученици след всеки етап на 
класиране съгласно утвърдения от МОН график на дейностите по приеменето на 
учениците за учебната 2017/2018 година, като приемат документите за записване: 
заявление за записване, оригинал на свидетелството за основно образование, 
проверяват редовността им и ги вписват във входящия дневник на училището.

7. Връщат документите на неприетите ученици, както и на приети, но 
незаписали се ученици.

III. Техническа комисия:
1. Надежда Панова
2. София Чилибинова

IV. Задължения на техническата комисия:
1. Поставя на входа на училището и пред кабинет № 11 табела с работното 

време на комисиите;
2. Подготвя за РИО разпечатката с класираните ученици, списъци с 

имената на записаните след всяко класиране, както и списъци с незаетите 
места в паралелките.

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


