
Профилирана природо-математическа 
гимназия “ Е к з а р х  А н т и м  I ” -В и д и н  

3700 Видин, ул.”Княз Борис  I” №25, тел.(094) 600912,факс 600911, pmg_vidin@abv.bg 

 

 

График на дейностите на училищната комисия по приемането на ученици в 

V клас за учебната 2018/2019г. в ППМГ „Екзарх Антим I" – Видин, утвърдена 

със Заповед № 734/30.03.2018 на директора 

  

№  дейност  срок  

1.  Обработка на информацията за резултатите на учениците (от 

протоколите, предоставени от РУО-Видин), взели участие в 

състезания/олимпиади в ППМГ „Екзарх Антим I" - гр. Видин през 

учебната 2017/2018 г.  

 До 15.06.2018 г.  

  

2.   Получаване на служебни бележки, удостоверяващи 

резултатите от олимпиадата и/или състезанията в 

канцеларията на ППМГ „Екзарх Антим I"-Видин;  

 Подавне на документи за участие в класиране:  

- заявления за участие в класиране по образец, утвърден от 

Министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09-

627/29.03.2018 г.  

- копие от удостоверението за завършен начален етап на 

основно образование  

- копие от служебната бележка по образец,, утвърден от  

Министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09-

627/29.03.2018 г.- удостоверяваща резултатите от олимпиадата 

и/или състезанията  

*Документите се приемат в канцеларията на ППМГ „Екзарх 

АнтимI“ - Видин  

18 - 22 юни 2018 г.  

8:30-16:30 часа  

  

18 - 22 юни 2018 г. 

8:30-16:30 часа  

  

  

3.  Информация за резултатите от класирането на учениците при спазване 

на Закона за защита на личните данни.  

26 юни 2018 г. до 16:30 

часа 

4.  Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за 

завършен начален етап на основно образование.  

27 и 28 юни 2018 г . 

8:30 - 16:30 часа 

5.  Оповестяване на сайта на училището броя на незаетите места след 

изтичане на срока за записване на класираните ученици.  

 28 юни 2018 г. 17:00 

часа  

6.  Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици в зависимост от 

броя на останалите незаети места.  

 29 юни 2018 г. до 

16:00 часа  

7.  Записване на следващите по низходящ ред ученици с оригинала на 

удостоверението за завършен начален етап на основно образование.  

02 юли 2018 г. до 

17:30 часа 



8 Приемане на заявления по образец, копията от служебните бележки, 

удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, и 

копията от удостоверенията за завършен начален етап на основно 

образование на учениците, кандидатстващи за незаетите места 

4-5 юли 2018 г 

9 Класиране в съответствие с утвърдената от педагогическия съвет 

методика 

6 юли 2018 г: 

10 Записване на класираните ученици 10 юли 2018 г. 

 

 


