Средно училище „Никола Вапцаров" - Силистра
За европейска култура
З А П О В Е Д
№985/06.04.2017 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, T.IV.2. и т.ХХШ от Приложение 1 на Заповед №РД
09-1836 / 22.03.2017 г.на МОН и във връзка с изпълнение на графика на дейностите по
приемането на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас за
учебната 2017/2018 г., съгласно Заповед №РД 09-1638 / 19.10.2016 г. на МОН
ОПРЕДЕЛЯМ
I. Комисия по приема и записването на ученици след завършен VII клас в състав:
Председател: Жанет Любенова
Членове:
1 .Дариела Георгиева
2.Ветка Стаматова
3.Марияна Николова
II. Задължения на комисията:
1. Получава и поставя на общодостъпно място разпечатка с приетите ученици в
профил „Обществени науки" на Средно училище „Н.Й.Вапцаров", гр.Силистра,
както и за насочените от началника на РУО ученици, приети по чл.60, ал.1 от
Наредба № 10 от 2016 г.
2. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за
записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определен за
целта входящ дневник (прошнурован и прономерован, подписан от директора и
подпечатан с печата на училището) по пореден входящ номер подадените
документи.
3. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.
4. Приема заявленията на учениците за участие във второ класиране и ги завежда
във входящия дневник по поредния за дневника входящ номер.
5. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, в това число и на записаните
по условията на чл.60, ал.2 от Наредба №10 от 2016 г., и на броя на незаетите
места след всеки етап на записване.
III. Работно място на комисията: кабинет 211
IV. Работно време на комисията: 08:00 - 16:30 ч. за периода 27.06 - 21.07.2017 г.
Настоящата заповед да се връчи на служебните лица за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта се осъществява от директора.
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Ул. Дръстър 38, гр.Силистра, обл.Силистра, тел. 822 344
e-mail: vapcarov_sou@abv.bg

