Приложение 1
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НАДОКУМЕНТИ И ПО
ОРГАНИЗИРАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО И ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ НА
МЕСТА, УТВЪРДЕНИ С ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС НА ППМГ „ГЕО
МИЛЕВ“ ЗАУЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ДЕЙНОСТ
Подаване на документи за участие в класиране

СРОК
на 01., 04. и 05. 07.2022 г.

• Заявление (по образец);
от 08:00 часа. до 17:00 часа в стая № 4
• Копие от удостоверението за завършен начален етап на
основно образование
• Копие от служебна бележка, удостоверяващи резултатите
от състезанията и олимпиадата – само за ученици от друга
област
• Служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от
Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите
от обучението на учениците - за учениците от училища на
чужди държави.
• Декларация от родителите на учениците, които не желаят
техните резултати да бъдат обявявани публично;
Обявяване на първо класиране

на 06.07.2022 г., след 17:30 часа на
сайта на ППМГ и входа на ППМГ

Записване на приетите ученици на първо класиране

на 08. и 11.07.2022 г. от 08.00 часа. до
17.00 часа в стая № 4
на 11.07.2022 г., след 17:30 часа на
сайта на ППМГ и входа на ППМГ
на 12.07.2022 г. на сайта на ППМГ и
входа на ППМГ

Обявяване на броя на незаетите места
Уведомяване следващите по низходящ ред ученици в
зависимост от броя на останалите незаети места (Второ
класиране)
Записване на приетите ученици на второ класиране

на 13.07.2022 г. от 08:00 часа. до 16:00
часа в стая № 4

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ППМГ "ГЕО МИЛЕВ"
1. Заявление по образец
2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
3. Медицинска амбулаторна карта
4. За ученици, отговарящи на чл. 77, ал. 2, т.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г., се представят
актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.

