101 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО”
гр. София, район Надежда, ул. ”Илинденско въстание” 36,
тел. 938 28 18, 938 28 24, e-mail: sou_101@abv.bg

График
на дейностите в 101. СУ „Бачо Киро“ по приемането на
ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г.
съгласно заповед № РД09-920/ 05.05.2020 г. на МОН за изменение на Заповед №
РД09-2152 от 27.08.2019 г. за организирането и провеждането на национално
външно оценяване на учениците в VІІ клас през учебната 2019/2020 година и
организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в
неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година на МОН;
№

Вид дейност
Срок
Подаване на заявление за явяване на изпит по чужд език
в 7. клас. Изпитът е по желание на ученика.
до 05.04.2020 г.
1.
- подаване на заявленията от учениците в училище;
- подаване на заявленията в РУО - София-град и регистриране в
06.- 08.04.2020 г. вкл.
софтуерния продукт
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на
2.
27.05 - 29.05.2020 г. вкл.
способностите.
• Обявяване на списъци с разпределението на учениците по
училища и зали за полагане на изпити за проверка на
способностите.
3.
до 08.06.2020 г. вкл.
• Писмено уведомяване на учениците относно допускането
им за полагане на изпити за проверка на способностите –
служебна бележка.

4.

Провеждане на тестове за НВО по:
• Български език и литература
• Математика

9.

Обявяване на резултатите от тестовете за НВО.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
• Изобразително изкуство
• Музика
• Спорт
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на
способностите.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за
НВО и изпитите за проверка на способностите.
Издаване на свидетелство за завършване на основно
образование

10.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по

5.
6.

7.
8.

15.06.2020 г. - 9.00 ч.
17.06.2020 г. - 9.00 ч.
до 29.06.2020 г. вкл.
22.06.2020 г.
23.06.2020 г.
24.06-25.06.2020 г. вкл.
до 26.06.2020 г. вкл.
до 02.07.2020 г. вкл.
до 03.07.2020 г.
03.07 - 07.03.2020 г. вкл.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на
дейностите в училищното образование.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
до 13.07.2020 г. вкл.
класиране.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на
14.07 - 16.07.2020 г. вкл.
класиране.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
до 20.07.2020 г. вкл.
класиране.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21.07 - 22.07.2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
23.07.2020 г.
след втори етап на класиране.
Подаване на документи за участие в трети етап на
24.07 - 27.07.2018 г. вкл.
класиране.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
29.07.2018 г.
класиране.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
30.07.2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
до 03.08.2020 г.
след трети етап на класиране.
определя се от директора
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
на училището до
записване.
10.09.2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.
до 14.09.2020 г. вкл.

Директор: Весела Иванова

