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ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРИЕМ В I КЛАС
1. Подаване на заявления за постъпване в СУ „Пейо Яворов“ - Плевен:

- от 03.02.2021 г.до 28.05.2021 г. в канцеларията на ЗАС/касиер
- от 31.05.2021 г. до 04.06.2021 г. във фоайе на II етаж - приемане от училищна комисия

От 03.02.2019 г. до 04.06.2021 г. (петък), 
всеки работен ден от 08.00 часа до 18.30 часа

2. Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране 07.06.2021 г.
3. Записване на учениците приети на първо класиране - във фоайе на II етаж от училищна 

комисия
От 08.06.2021 г.до 11.06.2021 г. вкл. (петък), 
всеки работен денот 08.00 часа до 18.30 часа

4. Обявяване на свободни места след първо класиране 14.06.2021 г.
5. Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране 18.06.2021 г.
6. Записване на учениците приети на второ класиране От 21.06.2021 г.до 24.06.2021 г. (вкл.)
7. Обявяване на свободни места след второ класиране 25.06.2021 г.
8. Записване на ученици на незаетите места в СУ „Пейо Яворов“ - Плевен От 28.06.2021 г.до 30.06.2021 г.
9. Попълване на свободните места До 15.09.2021 г.

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

Подаване на заявления за записване в V клас в СУ „Пейо Яворов“ - Плевен:
- ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ПЕЙО ЯВОРОВ“, ПЛЕВЕН и за ученици от други училища

От 15.06.2021 г. до 02.07.2021 г. (понеделник), 
всеки работен ден от 08.00 часа до 18.30 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици - информационно табло на I етаж 02.07.2021 г.
Записване на приетите ученици 05.07.2021 г. - 09.07.2021 г.
Подаване на документи и записване при наличие на свободни места след 10.07.2021 г.___________ До 15.09.2021 г.
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