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ГРАФИК 

на дейностите за прием в  Подготвителна група през учебната 2018/2019 
година  

1 класиране 
No Дата Дейности по приема 

1  Начална дата за входиране на  заявления за 
записване на деца в Подготвителна група 
15 май 2018 г.  

От 08:00 ч. на тази дата може да се 
входират заявления за прием в 
Подготвителна група в училище. 

2  Крайна дата за входиране на  заявления за 
записване на деца в Подготвителна група 
15  юни 2018 г.  

До 17.00 ч. на тази дата могат да се  
входират заявления за прием в 
Подготвителна група в училище. 

3  Дата на класиране  
18 юни 2018 г.  

Обявяване на резултатите от 
класирането в 15:00 ч. 

 
 

2 класиране 
No Дата Дейности по приема 

1  19 юни 2018 г. 
 

Обявяване на свободните места за второ 
класиране до 15:00 ч. 

2 Крайна дата  
30 август  2018 г. 

До 17.00 ч. на тази дата могат да се  
входират заявления за прием в 
Подготвителна група в училище. 

3 Дата на класиране  
31 август 2018 г. 

Обявяване на резултатите от 
класирането до 17:00 ч. 

4  Записване на класираните деца в 
Подготвителна група  
03 септември 2018 г.  

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца 
се записват в училище  

5  Крайна дата за записване  
04 септември 2018 г.  

До 17:00 ч. на тази дата класираните 
деца се записват в училище.  

 

3 класиране 
No Дата Дейности по приема 

1  05 септември 2018 г. 
 

Обявяване на свободните места за трето 
класиране до 15:00 ч. 

2  Крайна дата  
10 септември  2018 г. 

До 15.00 ч. на тази дата могат да се  
входират заявления за прием в 
Подготвителна група в училище. 

3 Дата на класиране  
11 септември 2018 г. 

Обявяване на резултатите от 
класирането до 17:00 ч. 

4  Записване на класираните деца в 
Подготвителна група  
12 септември 2018 г.  

От 9:00 ч.  до 17.00 часа на тази дата 
класираните деца се записват в училище  

 

факс:303-638;тел.:052/303-631;303-639           

e-mail:ou_akanchev_vn@abv.bg 

III  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 

 

 9010  Варна, ул.”Роза” №23 


