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Чл.1 Редът и условията за преместване на ученици са определени в 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование. 

Чл.2 Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в 

паралелката, в която искат да постъпят в приемащото училище. 

Чл.3 За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и 

държавен план-прием, които включват: 

 незаетите места; 

 освободените през учебната година места. 

Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на 

сайта на училището и в регионалното управление на образованието. 

 

Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

 

Чл.4  Родителите/настойниците и/или ученикът подават писмено заявление 

по образец на училището до директора на приемащото училище. 

Чл.5 Критерии за попълване на обявеното свободно място в ПГРЕ „Г. С. 

Раковски“: 

       5.1. Кандидатът/ кандидатите представят официален документ, 

удостоверяващ степента на владеене на изучавания/ изучаваните чужд език/ 

чужди езици. 

       5.2.  При липса на такъв документ ученикът/учениците се явява/т на 

изпит за проверка на езиковите компетентности за съответното ниво по 

учебен план  по изучавания/ изучаваните чужд език/ чужди езици в ПГРЕ „Г. 

С. Раковски“. 

      5.3.  При равен резултат от положения изпит, предимство има кандидатът, 

учил в паралелка със същия профил. 

      5.4.      При равен резултат по т. 2.2 и 2.3 предимство има кандидатът с по-

висок успех по изучавания до този момент чужд език/ чужди езици.  

        5.5.     Задълженията на назначената от директора на ПГРЕ „Г. С. 

Раковски“ комисия за попълване на обявеното свободно място са да разгледат 

документите на кандидатите и да извършат класиране при заявено желание за 

записване в гимназията на повече от един ученик. 

Чл.6  До три работни дни от изтичането на срока за прием на документи  

директорът на ПГРЕ „Г.С.Раковски“ потвърждава пред родителя 
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възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на 

училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на 

заявлението за записване в ПГРЕ. 

Чл.7    До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 

директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава 

удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото 

училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното 

образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап. 

Чл.8   Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване 

на удостоверението за преместване определя със заповед условията за 

приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.  

Чл.9  Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за 

информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото 

училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

Чл.10  В срок до три дни по чл.6 директорът на приемащото училище 

информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за 

неговото записване. 

Чл.11    Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, 

посочена в заповедта на директора на приемащото училище. До датата, 

посочена в заповедта на директора на приемащото училище, ученикът 

посещава учебните занятия в училището, от което се премества. 

 

Настоящите вътрешни правила  за приемане на ученици от VIII до XII клас в 

рамките на утвърдения държавен прием е приета с решение на 

педагогическия съвет на ПГРЕ и влиза в сила от датата на утвърждаване от 

директора на гимназията. 
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