
ИНФОРМАЦИЯ 

за учениците в VII клас за сроковете и необходимите документи за участие в класирането след 

завършен VII клас 

Във връзка с получено писмо с изходящ № РД-13-698/28.05.2015 г. и Заповед № РД-14-

304/28.05.2015 г. на Началника на Регионалния инспекторат по образование – гр. Сливен г-жа 

Бисерка Михалева информираме всички ученици, положили успешно изпити по български език и 

литература и по математика следното: 

1. След официалното обявяване на резултатите от приемните изпити учениците от област 

Сливен имат право да се запознаят с оценените писмени работи всеки ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и 

от 14.00 ч. до 17.00 ч. в периода от 04 юни до 08 юни 2015 г. в зала № 210 в РИО-Сливен. 

 

2. Запознаването на учениците с проверените писмени работи се извършва задължително 

след подаване на заявление по образец в присъствието на родител /настойник/ и на 

председатела /зам.-председателя/ на съответната комисия за проверка и оценка и определени от 

тях членове на комисията /оценители/. 

 

3. Подаването а документи за участие в приема ще се осъществява за периода от 16 юни 

до 19 юни 2015 г. включително всеки ден от 8.00 ч. до 18.00 ч. в училищата-гнезда както следва: 

- за гр. Нова Загора – НУ „Любен Каравелов“  

- за гр. Сливен – ОУ „Д-р Иван Селимински“ 

- за други области – в обявените училища-гнезда 

 

4. Документите, които е необходимо да се представят от седмокласника, придружен 

задължително от родител /настойник/ са следните: 

- Заявление за участие в класиране с подредени желания /по образец/ - получава се от 

комисията в училището-гнездо 

- Копие от удостоверението за завършен VII клас /носи се оригинал за сверка/ 

- Копие от служебната бележка с оценките от положените приемни изпити 

- Ако се кандидатства в професионални гимназии: копие на медицинско свидетелство, 

удостоверяващо, че избраните специалности от професии не са противопоказани за 

здравето на ученика, издадено от лекуващия лекар. 


