График на дейностите за изпълнение на утвърдения прием
в V клас
за учебната 2019/2020 г.:

Прием на необходимите документи:
• Заявление за преместване в V клас /по образец/;
От 03.06.2019 г.
• Копие на Удостоверение за завършен начален етап на основното
образование;
до 15.06.2019 г.
• Декларация за достоверност на личните данни.

Обявяване на списъците с класираните ученици и на свободните места след I –
во класиране на интернет страницата на училището и на информационното
До 20.06.2019 г. табло.
/за свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния
брой ученици в паралелка, но не повече от 26 ученици/

Записване на класираните ученици в V клас.
Представят се следните документи:
• Заявление за записване /по образец/;
• Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основното
образование;
От 21.06.2019 г.
• Заявление за избор на учебни предмети за избираемите учебни часове/
до 30.06.2019 г.
разширена подготовка;
• Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни
учебни часове/допълнителна подготовка;
• Заявление за избор на спортни дейности.
• Заявление за целодневна организация на учебния ден
Обявяване на свободни места след І-во класиране.
До 05.07.2019 г. /за свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния
брой ученици в паралелка, но не-повече от 24 ученици/
До 12.09.2019 г. Попълване на свободните места.
13.09.2019 г.

Утвърждаване списъците на приетите ученици по паралелки в V клас.

Настоящият график е утвърден със Заповед №РД-13-1263 от 05.06.2019 г на директора на училището

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Деспина Момчилова – ЗДУД и
Красимира Дамянова – ЗДУД.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица срещу подпис за
сведение и изпълнение.

ЧАВДАР ЗДРАВЧЕВ
Директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”
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