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ПРОГРАМА 

 

От дейности на училищно ниво във връзка с предстоящия 

 държавен план-прием за учебна 2018-2019г 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН 

ПЛАН-ПРИЕМ  ЗА 2018/2019 г И УТВЪРЖДАВАНЕТО МУ 

 

№ Дейност Срок Отговорник 

 

1 Анкетно проучване сред 

учениците от 7 клас на нагласи и 

готовност за продължаване на 

образованието  след завършване на 

7 клас/основно образование/ 

Декември 2017г Педагогически 

съветник 

Д.Христова 

Класен ръководител 

П.Русанова 

ЗДУД В.Петкова 

2 Информационна родителска среща 

за анкетно проучване сред 

родителите на седмокласници на 

нагласи и готовност за 

продължаване на образованието на 

учениците през 2018/2019г 

08.01.2018г Директор 

Н.Тодорова 

Класен ръководител 

П.Русанова 

3 Педагогически съвет за обсъждане 

и приемане на предложение до 

РУО за държавен план-прием в 8 

клас за учебна 2018/2019г 

08.01.2018г Директор 

Н.Тодорова 

4 Съгласуване на предложението за 

държавен план-прием в 8 клас с 

община Козлодуй и с Обществения 

съвет 

10.01.2018г Директор 

Н.Тодорова 

5 Изпращане на предложение до 

Началник на РУО Враца за 

държавен план-прием в 8 клас за 

учебна 2018/2019г в две паралелки: 

Профил Софтуерни и хардуерни 

науки с ИИЧЕ 

Профил Предприемачески с РИЧЕ 

15.01.2018г Директор 

Н.Тодорова 

ЗДУД В.Петкова 

6 Утвърждаване на държавния план-

прием от Началника на РУО 

Враца; 

Запознаване със заповед на РУО 

30.03.2018г 

 

10.04.2018г 

 

 

Директор 

Н.Тодорова 

 

http://su-hrbotev.com/index.html


 

 

2.ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ  

 

№ Дейност Срок Отговорник 

 

1 Информационно табло с 

предложения държавен план-

прием в 8 клас,график за 

провеждане на НВО и график на 

дейностите по приема на ученици 

след 7 клас 

20.04.2018г Д.Христова 

2 Информационни флаери на 

вниманието на учениците и 

родителите от СУ“Христо Ботев“ и 

др.училища в община Козлодуй 

20.04.2018г П.Велединова 

В.Петкова 

3 Рекламно каре във в.“Конкурент“ 

за прием 2018г 

30.04.2018г Директор 

Н.Тодорова 

В.Петкова 

4 Участие в Панорама на 

образованието,организирана от 

община Козлодуй 

Април 2018г Училищна комисия 

5 Ден на отворени врати за 

популяризиране на постиженията 

на учениците и запознаване с 

материалната база и 

преподавателския състав в 

училището 

15 май 2018г 

Патронен празник 

Училищна комисия 

6 Популяризиране постижения на 

ученици,свързани с 

профилираното обучение в 

училищните профили чрез 

рекламен клип в сайта на 

училището и на информационния 

екран в училището 

Април-юни 2018г Училищна комисия 

7 Уроци-отворени врати в 

паралелките –профил Софтуерни и 

хардуерни науки и профил 

Технологичен-туризъм за родители  

Април-май 2018г Методически съвети 

в училището 

8 Училищен форум “Моето първо 

работно място“  в час на класа -7 

клас 

Май 2018г Класен ръководител 

П.Русанова 

Педагогически 

съветник 

Д.Христова 

9 Родителска среща за запознаване 

на родителите на седмокласници с 

дейностите по приема и с 

участието на партньори на 

образованието 

По 

график,определен 

от РУО Враца 

Директор 

Н.Тодорова 

10 Училищна комисия  за Прием 2018 на 

документи на ученици-участие в 

класиране и записване 

Юни-юли 2018г 

График на МОН 

Н.Тодорова 

В.Петкова 

 

Програмата е приета на ПС / Протокол № ………..от 19.02.2018г  


