
ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в обучителен курс се извършва в три стъпки: 

 

Първа стъпка:  Запознаване от страна на родителя с Общите условия, определени 

от УН на ПМГ за организиране на обучителни курсове и приемане на условията. 

 

Втора стъпка:  Попълване на онлайн формуляр за записване на ученик в 

обучителен курс. Необходими са: 

 Данни за ученика: име, презиме, фамилия; клас и училище, в което ще учи през 

2021/2022 учебна година 

 Желание за обучителен курс: учебен предмет, желан преподавател 

 Данни за родителя на ученика: име, презиме, фамилия; GSM; e-mail 

 Основание за ползване на отстъпка 

 

Онлайн формулярът ще бъде активен:  

От 8:00 часа на 09.08.2021 г. до 19:00 часа на 14.08.2021 г.  

Записаните през този период ученици ще бъдат разпределени в съответните групи, 

по следните критерии:  

1. Предимство имат учениците, които са посещавали обучителни курсове към 

УН на ППМГ през изминалата 2020/2021 учебна година. Те ще бъдат разпределени в 

избраните от тях групи по реда на подаване на заявленията (при попълване онлайн 

формулярът автоматично записва дата и час на изпращането му). По този начин на 

децата се дава възможност да продължат обучението си при вече познат преподавател, 

но имат и възможност да сменят преподавателя. 

2. Учениците, които не са посещавали обучителни курсове към УН на ППМГ през 

изминалата 2020/2021 учебна година ще бъдат разпределени по реда на подаване на 

заявления, след разпределяне на учениците по т.1. 

 

От 8:00 часа на 16.08.2021 г. до 19:00 часа на 31.08.2021 г.  

Записаните през този период ученици ще бъдат разпределени в желаните от тях 

групи само по реда на подаване на заявление, без да има значение дали са посещавали 

обучителни курсове през учебната 2020/2021 година, но след разпределяне на 

учениците, записани до 14.08.2021 г. (вкл.). 

 

На посочения в онлайн формуляра е-mail адрес, след 15.08.2021 г., ще получите 

информация за сформирането/неразкриването на избраната от Вас група. 

 

Трета стъпка: Внасяне на дарение по сметката на Училищното настоятелство при 

ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас 

СНЦОД - УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас  

Банкова сметка  

БАНКА ДСК 

IBAN: BG24STSA93001526460819 

Основание за внасяне: Дарение 

Внасяне на дарението трябва да бъде извършено след като получите 

потвърждение по е-mail, че избраната от Вас група е сформирана.  

Това, че дарението е внесено на по-ранен етап не е основание да смятате, че детето има 

запазено място в желаната от Вас група. 

 

 


