Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552
e-mail: info@pgss-popovo.com , www.pgss-popovo.com , www.facebook.com/pgssnp

ЗАПОВЕД
№ 910
гр. Попово, 07.04.2022 година

На основание чл.259 от ЗПУО, чл.70, ал.2 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование и във връзка със Заповед № PO09-1808/31.08.2021 г. на
Министъра на образованието и науката за График на дейностите по приемането на учениците в
8 клас, Заповед РД09-2744/31.03.2022г. за организация на дейностите по приема на ученици в
VIII и XI клас на Министъра на образованието и науката
ОПРЕДЕЛЯМ :
Състав на училищна комисия за организиране на дейностите по приемане на
ученици в VIII клас:
Председател: Недялка Маринова Цонева – заместник-директор по учебната дейност
Член:
Диана Пеева Трифонова – старши учител общообразователен учебен предмет в
гимназиален етап по български език и литература
Калинка Тодорова Кюранова – старши учител общообразователен учебен предмет в
гимназиален етап по информатика и информационни технологии
Марияна Светломирова Димитрова – старши учител практическо обучение - ПН „Администрация и управление“
Място на работа на комисията: ПГСС „Н. Пушкаров“, ул. Раковска №1, Заместникдирекция, комп.каб.1, комп.каб.2 и технически сътрудник.
Работно време на комисията: 8:00-16:30 часа. При възникнала необходимост работното
време на комисията се определя по график определен от председателя на комисията. Сроковете
за работа на комисията са съобразени със сроковете в заповедта на Министъра на
образованието и науката за приема на ученици в 8 клас.
Задължения на комисията за записване на учениците:
1. Получава списък с приетите ученици за всека специалност от професия в
училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети по чл. 60, ал. 1, от
Наредба № 10 от 2016 г.;
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2. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за
записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка
(прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на
училището) подадените документи по пореден входящ номер и ги отразява в ЕИСИП.
3. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици и ги отразява
в ЕИСИП.
4. Приема заявленията на учениците за участие във второ класиране и ги регистрира
в тетрадката по точка VII.2.
5. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по
условията на чл. 60, ал. 2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места след
всеки етап на записване.
6. Получава и обявява на общодостъпно място в училището списъци на класираните
учениците по входящ номер след всеки етап на класиране.
7. Комисията да подготви стая за приемане на документи и за организиране на
записването на учениците в 8 клас като спазва графика за дейностите по приемане на ученици
утвърден от Министъра на образованието и науката.
След 03.08.2022г. комисията приема документи и класира учениците по определените
и приети от ПС критерии за балообразуване и изнася списъци на приетите ученици по входящ
номер на видно място в училището – информационно табло на ІІ етаж. До 14.09.2022г.
комисията попълва незаетите места.
График на дейностите
Вид дейност
Подаване на заявления за
насочване към комисията по
чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10
от 01.09.2016 г.
Записване на учениците,
насочени от комисията по
чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10
от 01.09.2016 г.
Подаване на документи за
участие в приема на ученици
по Наредба № 10 от
01.09.2016 г.
Обявяване на списъците с
приетите ученици на първи
етап на класиране
Записване на приетите
ученици на първи етап на
класиране или подаване на
заявление за участие във
втори етап на класиране
Обявяване на списъците с
приетите ученици на втори
етап на класиране
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Прием в VIII клас
03 – 21 май 2022 г.

Прием в XI клас
03 – 21 май 2022 г.

до 04 юли 2022 г.

до 18 юли 2022 г.

05 – 07 юли 2022 г.

19 – 20 юли 2022 г.

до 12 юли 2022 г.

21 юли 2022 г.

13 – 15 юли 2022 г.

22 – 25 юли 2022 г.

до 20 юли 2022 г.

26 юли 2022 г.

Записване на приетите
ученици на втори етап на
класиране
Обявяване на записалите се
ученици и броя на незаетите
места след втори етап на
класиране
Подаване на документи за
участие в трети етап на
класиране
Обявяване на списъците с
приетите ученици на трети
етап на класиране
Записване на приетите
ученици на трети етап на
класиране
Утвърждаване на
осъществения държавен
план-прием

21 – 22 юли 2022 г.

27 – 28 юли 2022 г.

25 юли 2022 г.

29 юли 2022 г.

26 – 27 юли 2022 г.

01 август
2022 г.

29 юли 2022 г.

02 август
2022 г.

01 – 02 август 2022 г.

03 – 04 август 2022 г.

до 14 септември 2022 г. вкл.

до 14 септември 2022 г. вкл.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица. Контролът
по заповедта ще осъществявам лично.

инж. агр. ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА
Директор на ПГСС „Н. Пушкаров” гр. Попово

Запознати със заповедта:
Недялка Цонева ……………
Калинка Кюранова ……………
Диана Трифонова ……………
Марияна Димитрова …………………..
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