ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
7007, гр. Русе – кв. Образцов чифлик; тел. (082) 83-57-33, (082) 82-22-43;
E-mail: pgss@novotika.com

График на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици в VIII клас
за учебната 2019–2020 година:

1.
2.
3.
4.

Първи етап на класиране - до 16.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици
Приемане на заявления за участие във втори етап на класиране
Изготвяне на списъци със записаните ученици
Изготвяне на справка за свободните места

Втори етап на класиране
1. Записване на приетите ученици - до 22.07.2019 г. вкл.
2. Изготвяне на списъци със записаните ученици - 23.07.2019 г.
3. Изготвяне на справка за свободните места - 23.07.2019 г.
Трети етап на класиране
1. Записване на приетите ученици – 31.07.2019 г. вкл.
2. Изготвяне на списъци със записаните ученици – 01.08.2019 г.
3. Изготвяне на справка за свободните места – 01.08.2019 г.
Време за изпълнение на дейностите на училищната комисия по приема на ученици в VIII
клас за учебната 2019-2020 година:
- приемно време: от 08.00 часа до 16.30 часа;
Място за изпълнение на дейностите на училищната комисия по приема на ученици в VIII
клас за учебната 2019-2020 година – кабинет 17 на ПГСС "Ангел Кънчев" - Русе.
Класираните ученици се записват в VIII клас в ПГСС "Ангел Кънчев" - Русе, като подават
следните документи:
1. Заявление до директора по образец на училището.
2. Оригинал на свидетелството за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО.
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на
ученика.
Учениците приети на първи етап на класиране по второ или следващо желание, които не
са се записали, подават в ПГСС "Ангел Кънчев" - Русе заявление по образец на МОН
/Приложение 2.21/ за участие във втори етап на класиране, като не променят и не
пренареждат желанията си.
Свободни места в ПГСС "Ангел Кънчев" - Русе са местата на:
1. Които няма приети ученици.
2. Приети, но незаписали се в срок ученици.
3. Записали се и след това изтеглили документите си ученици.

