МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – ВАРНА

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

Дейност
Срок
Публикуване на интернет страницата на 10.04.2017г.
училището информация за дейностите по
приемане на ученици

Място
http://mgberon.com

2.

Обработка на информацията за резултатите на до 19.06.2017г.
учениците,
явявали
се
на
състезания/олимпиади в Математическа
гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна през
учебната 2016/2017г. и изготвяне служебните
бележки, съгласно Приложение №5 към
заповед № РД -09-62/12.01.2017г. на
Министъра на образованието и науката

клуб „Обрешков“

в рамките
работния ден

3.

Предоставяне при поискване на служебните от 14:00ч. на
бележки по т.2
19.06.2017г. до
17:30ч. на
23.06.2017г.

стая 107

на 19.06.17
14:00 – 17:30ч.

4.

Приемане на заявленията по образец,
съгласно Приложение №4 към заповед № РД
-09-62/12.01.2017г.
на
Министъра
на
образованието и науката и останалите
документи, съгласно регламента за държавен
план-прием в V клас в МГ“Д-р П. Берон“

Работно време
-

от 20.06.17 до
23.06.17
8:30 – 17:30ч.

от 14:00ч. на стая 107
19.06.2017г. до
17:30ч.
на
23.06.2017г

на 19.06.17
14:00 – 17:30ч.
от 20.06.17 до
23.06.17
8:30 – 17:30ч.

5.

Класиране на заявилите желание ученици, до 27.06.2017г.
съгласно методиката, утвърдена в Регламента
за прием в V клас

клуб „Обрешков“

6.

Обявяване на списъците на приетите ученици 16:30 ч. на
на видно място в МГ „Д-р П.Берон“ – Варна
27.06.2017г.

достъпно място в
сградата на МГ

7.

Раздаване на служебни бележки, че учениците 27.06.2017г.
са приети в МГ
Родителска среща за приетите ученици
27.06.2017г.

стая 107

16:30–18:00ч.

Актова зала

18:00ч.

8.

на

в рамките
работния ден

9.

Записване на класираните ученици. При 28.06.2017 и до стая 107
записването учениците предоставят оригина- 16:00ч.
на
ла на удостоверението за завършен начален 29.06.2017г.
етап и удостоверение за преместване в друго
училище

8:30 до 16:30ч.

10.

Oповестяване на сайта на гимназията броя на до 17:00ч. на http://mgberon.com
незаетите места
29.06.2017г.;

-

на

11.

Уведомяване на следващите в низходящ ред до 16:00ч. на чрез имейл или 8:30-16:00ч.
ученици, в зависимост от броя на останалите 30.06.2017г.
телефонно
незаети места.
обаждане

12.

Записване на новоприетите ученици

13.

Оповестяване на сайта на гимназията броя на до 18:00ч. на http://mgberon.com
незаетите места
3.07.2017г.

-

14.

Приемане на документи за класиране за 5-6.07.2017г.
останалите незаети места

стая 107

8:30-16:30ч.

15.

Класиране на кандидатствалите ученици, 7.07.2017г.
съгласно утвърдената методика

клуб „Обрешков“

8:30-16:30ч.

16.

Записване на класираните за останалите 10.07.2017г.
свободни места ученици

стая 107

8:30-16:00ч.

17.

Оповестяване на информация за броя на 13.07.2017г
останалите свободните места

http://mgberon.com

16:00ч.

18.

Приемане на документите на ученици, които
могат да бъдат приети над утвърдения
държавен план-прием, съгласно чл.18 от
регламента за прием в МГ“Д-р П.Берон“ –
Варна за учебната 2017/2018г.

стая 107

8:30-16:30ч.

3.07.2017г.

стая 107

в дните за
записване и
приемане на
документи до
11 юли 2017г.

10 април 2017г.

ПАВЛИН ПЕТКОВ
ДИРЕКТОР

8:30-16:30ч.

