
Приложение № 2 

График на дейностите, свързани с приема в пети клас 

№ Вид дейност Срок  

1 Директорът на гимназията представя на началника на РУО 

мотивирано предложение за прием, прието с решение на 

Педагогическия съвет 

15.01.2022 г. 

2 Директорът оповестява на интернет страницата на гимназията и 

предоставя на началника на РУО информация за решението на 

Педагогическия съвет, относно  методиката и критериите за 

извършване на класирането. 

15.01.2022 г. 

3 Началникът на РУО – Русе утвърждава държавния план-прием за 

пети клас  

30.04.2022 г. 

4 Началникът на РУО – Русе организира публикуването на 

интернет страницата на РУО – Русе. 

03.05.2022 г. 

5 Директорът на гимназията публикува на интернет страницата на 

гимназията утвърдения план-прием в пети клас – брой паралелки 

и брой ученици. 

03.05.2022 г. 

6 Директорът със заповед определя състава и задълженията на 

училищната комисия по приема на ученици, както и времето и 

мястото за изпълнение на задълженията им. 

05.06.2022 г. 

7 Училищната комисия приема документите на кандидатите в 

канцеларията на гимназията. Стая №47 от 08:00 до 12:00 часа и 

от 13:00 до 17:00 часа 

на 01, 04 и 

05.07.2022 г. 

8 Публикуване в сайта на МГ на проектотаблица с точките на 

учениците от състезанията и/или олимпиадата, използвани при 

класирането и при приемането на ученици в V клас в МГ 

след 17.30 ч. на 

06.07.2022 г. 

9 Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има 

основание за такава) по ел.поща: direktor@mg-babatonka.bg или в 

стая №47. 

до 12:00 часа на 

07.07.2022 г. 

10 Първо класиране на кандидатите.  на 07.07.2022 г. 

след 17:00 часа 

11 На таблото на входа на сградата и на сайта на гимназията се 

поставя информация с резултатите от класирането на учениците 

по входящи номера. 

07.07.2022 г. след 

17.30 ч. 

12 Записване на класираните ученици с оригинала на 

удостоверението за завършен начален етап на основно 

образование (и оригинал на служебна бележка с резултатите на 

ученика, ако се е явявал на състезанията в област извън Русе) 

08 и 11.07.2022 г. 

от 08:00 до 17:00 

часа 

13 На интернет страницата на училището се оповестява броя на 

незаетите места след изтичане на срока на записването. 

след 17:30 на 

11.07.2022 г. 

14 Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици в 

зависимост от броя на останалите незаети места. 

до 12.07.2022 г. 

15 Записване на следващите по низходящ ред ученици на 

свободните места /ако има такива/.  

до 17.00 часа на 

13.07.2022 г. 

16 Директорът предоставя на РУО – Русе информация за броя на 

незаетите места, за които могат да кандитатстват ученици, които 

отговарят на чл. 73, ал. 1 от Наредба 10 за организация на 

дейностите. 

до 14.07.2022 г. 

17 Директорът представя на началника на РУО – Русе информация 

относно броя на записаните ученици и/или предложение за 

закриване на паралелка. 

до 15.07.2022 г. 

18 Началникът на РУО - Русе утвърждава реализирания прием. 03.08.2022 г. 
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