ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ
3140 с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца, ул. „Петко Лалов“№1; тел.: 091202/216; 238
e-mail: kuninostone@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 215/01.02.2021 г.
На основание Заповед № РД09-161/27.01.2021 г. на Министъра на културата и
Приложението към нея, съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба №2 от 12.08.2016 г. за приемане
и преместване на ученици в училищата по изкуствата; Решение на ПС Протокол №
3/01.02.2021 г.; чл. 259, ал. 1 от ЗПУО;
УТВЪРЖДАВАМ:
ОРГАНИЗАЦИЯ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ - С. КУНИНО
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
№
по
ДЕЙНОСТ
ред
1. Подаване на документи по чл.
10 за постъпване в VIII клас
2.

3.

4.

СРОК

ОТГОВОРНИК

От 15.06.2021 г. /вторник/ Комисия за приемане на
до 25.06. 2021 г. /петък/
документи за прием и
записване в ПГКО
Провеждане на изпит за
26.06. 2020 г. /събота/
Комисия за провеждане на
проверка на способноститеот 09,00 ч.
изпита за проверка на
/съгл. чл. 24, ал. 1/ - изпит по
/шест учебни часа/,
способностите
рисуване
Кабинет по рисуване
Обявяване на списъка с
След
приключване Комисия за оценяване на
резултатите на кандидатите от работата на комисията по изпита за проверка на
положения изпит, подредени по оценяване
способностите
реда на входящия номер
Утвърждаване със заповед
30.06.2021 г.
Директор,
Комисия
за
списъка с класираните и
приемане на документи за
приетите ученици.
прием и записване в ПГКО

5.

Записване на приетите ученици До 07.07.2021 г.
/понеделник/

6.

Стартиране на процедура за
До 08.07.2021 г.
попълване на свободни места с /вторник/
кандидати, следващи по успех в
низходящ ред.

Комисия за приемане на
документи за прием и
записване в ПГКО; Директор
Комисия за приемане на
документи за прием и
записване в ПГКО; Директор

7.

Обявяване на незаети места по
реда на чл.16, ал. 5

8.

Подаване на заявления за
участие в изпити на основание
чл. 16, ал. 9 за попълване на
незаети места

9.

Провеждане на изпит/и за
проверка на способностите за
попълване на незаетите места
по чл.16, ал. 5
Утвърждаване на списъка на
До 05.09.2021 г.
Директор, Комисия за
приетите ученици по чл. 16, ал.
приемане на документи за
9
прием и записване в ПГКО
Обявяване на свободните и
До 30 юни 2021 г.
Директор
освободени места за
преместване на ученици в
училищата по изкуствата по чл.
6, ал. 4
Подаване на заявления за
По график, утвърден от Комисия за приемане на
участие в изпити за преместване директора и оповестен документи за прием и
на ученици по чл. 6, ал. 4
най-малко 5 работни дни, записване в ПГКО; Директор
преди
провеждане на
изпита
Провеждане на изпити по чл. 6, По график, утвърден от Комисии за оценяване
ал. 1, 2 и 3
директора
Директор
До 05.09.2021 г.

10.

11.

12.

13.

08.07.2021 г.
/вторник/

Комисия за приемане на
документи за прием и
записване в ПГКО; Директор
По график, утвърден от Комисия за приемане на
директора и оповестен документи за прием и
най-малко 5 работни дни, записване в ПГКО; Директор
преди
провеждане на
изпита
До 05.09.2021 г.
Комисия за оценяване на
изпита за проверка на
способностите

Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на училището и
поставена на информационното табло. Заповедта да бъде сведена до знанието на
педагогическия персонал за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ДИРЕКТОР на ПГКО:
/ЯНА ОРЛИНОВА/

