Приложение към Заповед № РД09-123/20.02.2018 г.
съгласно чл.4, ал.3 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г.
График
на дейностите по приемане на ученици в училищата по изкуствата
за учебната 2018-2019 г., съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Вид дейност
За подготвителна/предучилищна група/
Подаване на документи

Срок
По график на директора
не по-кратък от 5 работни дни в
периода, определен от
училището:
26.03 - 13.04.2018 г. или от 30 май
до два дни преди определената
дата за провеждане на изпитите за
пети и осми клас.
Провеждане на изпита за проверка на способностите
По график за първи или за пети и
осми клас, определен от
училището
Обявяване на резултатите от изпитите
непосредствено след
приключване на работата на
изпитната комисия
в срок до 3 работни дни след
Обявяване на списъците с приетите ученици.
приключване на изпитите
в срок до 5 работни дни от деня
Записване на приетите ученици.
на обявяване на утвърдения
списък на приетите кандидати
в срок от 1 работен ден след
Обявяване на записалите се ученици и броя на
изтичане на срока за записването
незаетите места.
на приетите ученици
по график, утвърден от директора
Попълване на незаетите места и записване на приетите
на училището, но не по-късно от
ученици.
28.06.2018 г.
За І клас:
Подаване на документи за кандидатстване – по
не по-кратък от 5 работни дни в
график, определен от директора на училището.
периода 26.03.– 13.04.2018 г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите –
16 – 24 април
по график, определен от директора на училището.
непосредствено след
приключване на работата на
изпитната комисия
в срок до 3 работни дни след
Обявяване на списъците с приетите ученици.
приключване на изпитите
в срок до 5 работни дни от деня
Записване на приетите ученици.
на обявяване на утвърдения
списък на приетите кандидати
в срок от 1 работен ден след
Обявяване на записалите се ученици и броя на
изтичане на срока за записва-нето
незаетите места.
на приетите ученици
по график, утвърден от директора
Попълване на незаетите места и записване на приетите
на училището, но не по-късно от
ученици.
24.06.2018 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 28.06.2018 г.
Обявяване на резултатите от изпитите.

За подготвителна/предучилищна/ група,
V и VІІІ клас:
1.

Подаване на документи за кандидатстване – по
график, определен от директора на училището.

2.

Провеждане на изпити за проверка на способностите.

3.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на
способностите.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици.

5.

Записване на приетите ученици

6.
7.
8.

1.

Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места.
Попълване на незаетите места и записване на
учениците.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием
Допълнителни изпити за попълване на незаети
места в училищата по изкуствата:
Приемане на документи, провеждане на допълнителни
изпити за проверка на способностите през м.
септември, обявяване на списъците с приетите
ученици и утвърждаване на приема за всички класове.

в срок не по-кратък от 5 работни
дни в периода от 30.05 до два дни
преди определената дата за
провеждане на изпитите от
директора на училището.
11.06.- 29.06.2018 г., по график на
училището.
непосредствено след
приключване на работата на
изпитната комисия.
в срок до 3 работни дни след
приключване на изпитите
по график на училището, но не
по-късно от 09.07.2018 г.
до 10.07.2018 г.
в срок до 13.07.2018 г. по график
на училището.
до 20.07.2018 г.
От 25 август до 05 септември по
график на училището.

Забележка:
Графикът за подаване на документи за всяко училище се определя със заповед на директора и
се обявява не по-късно от една седмица преди определената начална дата за подаване на
документите в приемащото училище.

