
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„ЙОРДАН ЙОВКОВ” -  РУС]

ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1, от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 70, ал. 1, 2, 3 и 4, от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование, и във връзка с осъществяване на дейности по 
приемане на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г. в СУ „Йордан Йовков“ -  Русе, 
профил „Софтуерни и хардуерни науки“

1. Изменям моя Заповед № 930/02.08.2021 г. в частта на т. 2, както следва: вместо 
„Срок за попълване на незаетите места след трето класиране -  от 02.08.2021 г. до 
10.09.2021 г. включително“, да се чете: “Срок за попълване на незаетите места след трето 
класиране -  от 02.08.2021 г. до 06.08.2021 г. включително“.

2. Изменям т. 7 на Заповед № 930/02.08.2021 г„ вместо „Резултатите от попълването 
на незаетите места се обявяват на видно място в училище и в Регионалното управление на 
образованието -  Русе, в срок до 10.09.2021 г.“, да се чете „Резултатите от попълването на 
незаетите места (протокол с класираните ученици), се обявява на видно място в училище 
и в сайта на училището до 17.00 ч. на 09.08.2021 г.

3. Срок за записване на ученика с най-висок бал -  до 16.30 ч. на 10.08.2021 г. При 
неявяване в посочения срок на класирания на първо място ученик свободното място се 
заема от следващия класиран.

4. В срок до 12.08.2021 г. да се изпрати информация за резултатите от попълването 
на незаетите места до Регионално управление на образованието -  Русе“.

5. Изменям т. II на Заповед № 930/02.08.2021 г., както следва: „Комисия в състав:
Миглена Димитрова -  ст. учител, Дарина Друмева -  ст. учител и Преслава Георгиева

-  учител на 09.08.2021 г. от 10.00 ч. да заседава и да разгледа постъпилите документи на 
учениците за прием в VIII клас и ги класира съгласно критерии приети на заседание на 
Педагогическия съвет и посочени в Заповед № 930/02.08.2021 г.“. За същото комисията да 
състави протокол за крайно класиране и го представи на Директора за утвърждаване“.

6. В останалата част заповедта остава непроменена.
7. Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение 

и изпълнение.
8. Заповедта да бъде публикувана на сайта на училището.

ще осъществявам лично.

НАРЕЖДАМ

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА
Старши учител в СУ „Йордан Йовков “  -  гр. Русе


