МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ВАРНА

ДЕЙНОСТИ
на училищната комисия по приемане на ученици в VIII клас по държавен план-прием в
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна
за учебната 2017/2018 година
№
1.
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4.

5.
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9.
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15.

16.
17.
18.
19.

Дейност

Срок

Подготовка и предоставяне за публикуване на
10.04.2017г.
интернет страницата на училището информация
за дейностите по приемане на ученици
Подаване на документи на ученици с хронични 5-21.05.2017г.
заболявания, …
Организиране приемането на заявления за явяване 5-10.05.2017г.
на изпит за проверка на способностите в периода.

Място
http://mgberon.com
РУО

За контакти:
Евгения Михайлова – заместник-директор УД
тел.: 052 302 107; 0884 178 201
e-mail: mg.varna@mgberon.com.

9:00-17:30ч.

заместник8:30 – 17:00ч.
дирекция на МГ, II
етаж
стая на дежурния 10:00–17:00ч.
учител

Писмено
уведомяване
на
учениците
за 12.05.2017г.
допускането им за полагане на изпит за проверка
на способностите
Предоставяне на служебните бележки по образец, 16.05.2017г.
стая на дежурния
удостоверяващи мястото за явяване на изпит чрез
учител
тест
Записване на насочените ученици
14 -16.06.2017г. стая на дежурния
учител
Подаване на документи за участие в приема на 16-22.06.2016г. училища-гнезда
ученици след VII клас
Обявяване списъците на приетите ученици на 27.06.2017г.
достъпно място в
първи етап
сградата на МГ
Записване на учениците, приети на първи етап и 28-30.06.2017г. стая 107 за МГ/
приемане на заявления за участие във втори етап
училището, в което
ученикът е приет
Обявяване на списъците на приетите ученици на 4.07.2017г.
достъпно място в
втори етап
сградата на МГ
Записване на учениците, класирани на втори етап 5-7.07.2017г.
стая 107
Обявяване на броя на незаетите места след II 10.07.2017г.
достъпно място в
класиране
сградата на МГ
Подаване на документи за участие в III етап на 11-13.07.2016г. училища-гнезда
класирането
Обявяване на списъците на приетите ученици на 17.07.2017г.
достъпно място в
трети етап
сградата на МГ
Записване на учениците, приети на III етап
18-19.07.2017г. стая 107 за МГ/
училището, в което
ученикът е приет
Обявяване броя на незаетите места на трети етап
21.07.2017г.
достъпно място в
сградата на МГ
Приемането на документи за заемане на незаетите 27.07.2017г.
места след трети етап
Обявяване класирането на кандидатите след III 31.07.2017г.
етап
Записване на приетите ученици след III етап
1-2.08.2017г.

Работно
време
-

стая 107

12:00–16:00ч.
8:00 – 14:00ч.

до 17:00ч.
8:30 – 17:00ч.
до 17:00ч.
8:30 – 17:00ч.
до 17:00ч.

до 17:00ч.
8:30 – 17:00ч.
до 17:00ч.
8:30 – 16:00ч.

достъпно място в до 12:00ч.
сградата на МГ
стая 107
8:30 – 16:00ч.

