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КРАСИМИР СТОЯНОВ 

ДИРЕКТОР 

 

 

Г Р А Ф И К 

за дейностите по приема на ученици  

в V клас за учебната 2017/2018 година 

№ Дейности Срок 

1. Подаване на документи за І класиране.  

!!! Документи подават само кандидатите, които не са 

подали документи за участие в приема в периода 5.06. 

– 9.06.2017 г. 

26. и 27.06.2017 г. 

в библиотеката на 

ППМГ-Бургас 

от 9:00 часа до 12:30 

часа 

2. Обявяване на списък с приетите ученици на І класиране. 

 
29.06.2017 г. 

в сайта на ППМГ-

Бургас 

3. Получаване на служебни бележки от ППМГ „Акад. Н. 

Обрешков“ от новоприетите ученици.  

!!! Всички новоприети ученици трябва да си вземат 

служебна бележка, на базата на която от училището, в 

което са завършили IV клас, ще им бъде издадено 

удостоверение за преместване! 

30.06.2017 г. 

от секретаря на ППМГ 

на III етаж 

от 9:30 часа до 16:30 

часа 

4. Записване на новоприетите на І класиране ученици. 

Необходими документи: 

1. Заявление по образец. 

2. Удостоверение за преместване от училището, в 

което ученикът е завършил IV клас. 

3. Оригинал на Удостоверение за завършен начален 

етап на основно образование. 

03.07. – 04.07. 2017 г. 

в библиотеката на 

ППМГ-Бургас 

от 8:30 часа до 17:30 

часа 

5. Обявяване на незаетите места след записването от І 

класиране. 
05.07.2017 г. 

в сайта на ППМГ-

Бургас до 9:00 часа 

6. Обявяване на ІІ класиране – при наличност на незаети 

след I класиране места, родителите на „резервите“ по 

списъка с класацията, ще бъдат лично потърсени от член 

на ръководството на ППМГ – Бургас. Поканеният за 

записване ученик трябва да вземе служебна бележка от 

ППМГ. 

05.07.2017 г. 

7. Записване на учениците след ІІ класиране. 

 
06.07.2017 г. 
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