Съгласно Заповед № РД 06 – 278 / 15. 06. 2017 г. на Началника на РУО – Шумен
е утвърден държавен план – прием на ученици в V клас на ППМГ „Нанчо Попович“
за учебната 2017/2018 на 2 паралелки с общ брой ученици 52.

ДЕЙНОСТИ
На училищната комисия по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в Профилирана
природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – Шумен за учебната 2017/2018 година

№

дейност

срок

Място

1.

Предоставяне на служебните бележки за
резултатите на учениците, явявали се на
състезания/олимпиада
Приемане на заявления за участие в класиране по
образец (получава се от училището). Към
заявлението се прилагат:
- Копие на удостоверението за завършен
начален етап на основно образование
- Служебна бележка за резултатите
Класиране на заявилите желание ученици, съгласно
методиката, утвърдена в Регламента за прием в V
клас.
Обявяване на резултатите от класирането на
учениците
Раздаване на служебни бележки, че учениците са
приети в ППМГ
Записване на класираните ученици. При
записването учениците предоставят оригинала на
удостоверението за завършен начален етап.
Оповестяване на сайта на гимназията броя на
незаетите места
Уведомяване на следващите в низходящ ред
ученици, в зависимост от броя на незаетите места.

От 19. 06. 2017 г.
до 23. 06. 2017 г.

Канцелария

От 19. 06. 2017 г.
до 23. 06. 2017 г.

Канцелария

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

До 27. 06. 2017 г.

Достъпно място в
сградата на ППМГ
Канцелария

29.06.2017 г.
До 18.30 часа
До 16.00 ч. на 30.
06.2017 г.

http://pmg.icon.bg

Записване на новоприетите ученици

11.

Оповестяване на сайта на гимназията броя на
незаетите места
Приемане на документи за класиране на останалите
незаети места
Класиране на кандидатствалите ученици, съгласно
утвърдената методика

До 18.00 ч. на
03.07.2017 г.
5-6 .07. 2017 г.

Записване на класираните за останалите свободни
места ученици.

10. 07. 2017

12.
13.

14.

03. 07. 2017 г.

От 8.30 до
17.30 ч.

В рамките
на работния
ден

27. 06. 2017 г.
16. 30 ч.
От 16. 30 ч. до
18.00 ч.
От 28.06.2017г.
до 29.06.2017 г.

10.

Работно
време
От 8.30 до
17.30 ч.

Канцелария

Чрез имейл или
телефонно
обаждане
Канцелария

От 8.30 до
17.30 ч.

От 8.30 до
16.00 ч.
От 8.30 до
17.30 ч

http://pmg.icon.bg
Канцелария

07. 07. 2017 г.

Канцелария

От 8.30 до
17.30 ч.
В рамките
на работния
ден
От 8.30 до
16.00 ч.

