РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионален инспекторат по образованието - Бургас
УПЪТВАНЕ
ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIIІ КЛАС
СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11/28.03.2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ
И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА.
І.

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

УЧЕНИЦИТЕ,

КАНДИДАТСТВАЩИ

СЛЕД

ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС:
1.

Да са завършили основно образование;

2.

Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване –
за дневна форма на обучение;

3.

Да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване –
за вечерна форма на обучение;

4.

Професиите, за които кандидатстват, да не са противопоказни на здравословното
им състояние.

ІІ. ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ СА:
1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;
3. Копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика,
удостоверяващо обстоятелството, че професиите, за които се кандидатства, не са
противопоказни за здравословното състояние на кандидата.
 В заявлението за участие в класиране учениците посочват реда на желанията си за
профилите, специалности от професии и/или непрофилирана паралелка;
 При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите
на документите;
 Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.
ІІІ. КЛАСИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ПРИЕМАЩИТЕ УЧИЛИЩА КАКТО
СЛЕДВА:
 Подаването на документи за участие в І етап на класиране става в училищата, за
които се кандидатства в срок от 01.07 до 05.07.2016 г. вкл.
 ДО 06.07.2016 г. вкл. се обявяват списъците с приетите ученици на І етап на
класиране;
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 НА 07.07.2016 г. - записване приетите ученици на І етап на класиране;
 НА 08.07.2016 г. се обявяват списъците на записалите се ученици на І етап на
класиране и броя на незаетите места;
 НА 11.07.2016 г. се подават документи за участие в ІІ ЕТАП на класиране;
 ДО 13.07.2016 г. вкл. се обявяват списъците на приетите ученици на ІІ етап на
класиране;
 НА 14.07.2016 г. - записване приетите ученици на ІІ етап на класиране;
 ДО 18.07.2016 г. вкл. се обявяват списъците на записалите се ученици на ІІ етап
на класиране и броя на незаетите места;
 НА 19.07.2016 г. се подават заявления за участие в ІІІ ЕТАП на класиране;
 На 20.07.2016 г. се обявяват списъците с приетите ученици на ІІІ етап на
класиране;
 НА 21.07.2016 г. - записване приетите ученици на ІІІ етап на класиране;


ДО 25.07.2016 г. вкл. се обявяват записвалите се ученици и броя на незаетите

места след ІІІ етап на класиране;
 ДО 05.09.2016 г. вкл. - ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ІІІ
ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ - определя се от директора на приемащото
училище, като учениците подават в училището заявление и оригиналите на
документите.
ІV. УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПИСВАТ В ІХ КЛАС В УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО
СА ПРИЕТИ, КАТО ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:


Заявление до директора;



Оригинал на свидетелството за завършено основно образование;



Оригинал на медицинско свидетелство, издадено то лекуващия лекар на ученика
при кандидатстване за специалности от професии.
Когато след трети етап на класиране записаните ученици са под норматива за

минимален брой ученици, държавен прием за тази паралелка не се извършва.
За допълнителна информация кандидатите могат да се обръщат към директорите на
училищата, в който желаят да кандидатстват.

ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО - БУРГАС

