144 СУ “Народни будители”
с изучаване на изкуства – музика, изобразително изкуство и хореография
гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57,
Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg, www.144sou.bg

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ
РОДИТЕЛИ,
Предоставяме Ви информация за кандидатстване след завършено основно
образование /VII клас/ за учебната 2020/2021 година.
Предвид сложната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19
и обявеното извънредно положение в Р България, може да има промяна в
дати и срокове, за което своевременно ще бъдете уведомени.
По заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и
науката за провеждане на национално външно оценяване /НВО/ на
учениците в VІІ през учебната 2019 – 2020 година, както и във връзка с
организацията на дейностите по приемане на ученици след основно
образование в неспециализираните училища за учебната 2020 – 2021 година,
са определени следните дати и график на дейностите:
 Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
 Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
 Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00
часа
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 22 юни 2020 г.
 МУЗИКА - 23 юни 2020 г.
 СПОРТ - 24 – 25 юни 2020 г.
1. ГРАФИК
НА
ДЕЙНОСТИТЕ
ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА,
ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ОТ
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2019 – 2020 година
Дейност
Подаване на заявления за явяване на
изпит по чужд език в VII клас
Оценяване на изпитните работи от
НВО

Срок
06 – 08 април 2020
г
12 – 23 юни 2020 г

Обявяване на резултатите от НВО
Издаване на свидетелството за
завършено основно образование

до 26 юни 2020 г.
до 03 юли 2020 г.

2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
СЛЕД
ЗАВЪРШЕНО
СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
В
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
ГОДИНА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 година ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Дейност
Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за
27 – 29 май 2020 г.
проверка на способностите
Обявяване на списъци с разпределението на учениците до 08 юни 2020 г.
по училища и зали за полагане на изпити за проверка на
способностите. Писмено уведомяване на учениците за
допускането им за полагане на изпити за проверка на
способностите
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 проверка на способностите

22 юни 2020 г.
23 юни 2020 г.
24 – 25 юни 2020 г.
до 26 юни 2020 г.
до 02 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици 03 – 07 юли 2020 г.
по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи
етап на класиране

до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на
класиране или подаване на заявление за участие във
втори етап на класиране

до 16 юли 2020

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори
етап на класиране

до 20 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на
класиране
Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места след втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на
класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети
етап на класиране

24 – 27 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на
класиране
Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаетите места
Попълване на незаетите места след трети етап на
класиране и записване

30 юли 2020 г.

23 юли 2020 г.

29 юли 2020 г.

до 03 август 2020
г.
определя се от
директора
до 10 септември
2020 г. вкл

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 144 СУ

