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График 

на дейностите на училищната комисия по приема на ученици в   

VІІІ клас за учебната 2020/2021 година 
 

 

І. Поставяне на видно място в гимназията (входа) на списъците с 

приетите ученици на първи етап на класиране: 
 

1. Поставяне на работното време на комисията на  входа на 

училището; 

2. Публикуване на интернет страницата на училището на 

информацията за настоящия график на дейностите, работното време и 

мястото на изпълнение на задълженията на комисията; 

Дати: до 26.06.2020 г. 

 Председател на комисията: Красимира Костадинова  
 

ІІ. Записване на приетите  ученици на  първи етап на класиране 

или подаване на заявления за участие във втори етап на класирането: 

Дати: 14.07 - 16.07.2020 г. вкл. (работни дни) 

Място: кабинет № 100 (етаж І) 

Време за изпълнение на дейностите: 09:00-18:00 ч. 

Председател на комисията: Красимира Костадинова 

1. Теодора Николова  

2. Донка Георгиева 

3. Пепа Караиванова 
 

ІІІ. Поставяне на видно място в гимназията (входа) на списъците 

с приетите ученици на втори етап на класиране: 

Дати: до 20.07.2020 г. вкл. 

Председател на комисията: Красимира Костадинова  
 

ІV. Записване на приетите ученици на втори етап на 

класирането: 

Дати: 21.07. - 22.07.2020 г. вкл. (работни дни) 

Място: кабинет № 100 (етаж І) 

Време за изпълнение на дейностите: 09:00 - 18:00 ч. 

Председател на комисията: Красимира Костадинова 

1. Теодора Николова  

2. Донка Георгиева 

3. Пепа Караиванова 
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V. Поставяне на видно място в гимназията (входа) на списъците със  

записалите се  ученици и броя на незаетите места след втори етап на 

класиране: 

Дати: 23.07.2020 г. 

Председател на комисията: Красимира Костадинова 
 

VІ. Поставяне на видно място в гимназията (входа) на списъците с 

приетите ученици на трети етап на класиране: 

Дати: до 29.07.2020 г. вкл. 

 Председател на комисията: Красимира Костадинова  
 

VІІ. Записване на приетите  ученици на  трети етап на класирането: 

Дати: 30.07.2020 г. вкл. 

Място: кабинет № 100 (етаж І) 

Време за изпълнение на дейностите: 09:00 - 18:00 ч 

Председател на комисията: Красимира Костадинова 

1. Теодора Николова  

2. Донка Георгиева 

3. Пепа Караиванова 
 

VІІІ. Поставяне на видно място в гимназията (входа) на списъците със  

записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на 

класиране: 

Дати: до 04.08.2020 г. 

 Председател на комисията: Красимира Костадинова  
 

IX. Попълване на незаети места след трети етап на класиране и 

Поставяне на видно място в гимназията (входа) на списъците със 

записаните ученици:       

Дати: 04.08 - 09.09.2020 г. вкл. (работни дни) 

Място: деловодство на гимназията 

Време за изпълнение на дейностите: 08:30-16:30 ч. 
 

1. Теодора Николова  

2. Донка Георгиева 

3. Пепа Караиванова 
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