РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново - 5002, ул. „Арх. Георги Козаров” № 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

З А П О В Е Д
№ РД 06 – 291/03.04.2017 г.
На основание чл.254, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и
чл.3, ал.2, т.2, т.7 и т.14 от Правилника за устройството и функциите на регионалните
управления на образованието във връзка с чл. 95, ал.3 и §1, ал. 3 от преходни и заключителни
разпоредби от Наредба №10/01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното
образование и т.I, 3.6 от Приложение 1 и т. II,7 от Приложение 2 Организация на дейностите
по приемане на ученици в VIII и в IX клас в неспециализираните училища по държавен планприем за учебната 2017/2018 година, утвърдени със Заповед № РД 09-1836/22.03.2017 г. на
министъра на образованието и науката
ОПРЕДЕЛЯМ
Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания и от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване
от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в състав:
Председател: инж. Таня Димитрова Димитрова– старши експерт по професионално
образование и обучение
Членове:
1. Росица Емилова Данкова – юрисконсулт.
2.Лидия Илиева Прокопова – старши експерт по приобщаващо образование
3.инж. Надя Илкова Лорето - старши експерт по квалификация на педагогически
специалисти.
4. Лекар, определен от Регионална здравна инспекция – Велико Търново.
Месторабота на комисията:
РУО – Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров”№ 1.
Заявленията да се приемат всеки работен ден от 03.05.2017 г. до 21.05.2017 г.
включително от 9:00 до 17:00 часа.
Заседанията за разглеждане на документите на подалите заявления ученици да се
проведат на 30.05. и 31.05.2017 година от 10:00 до 16:30 часа в РУО – Велико Търново.
Комисията да извърши подреждане и насочване на децата, съгласно критериите по чл.
98 от Наредба №10/01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното
образование и чл. 36 на Наредба №11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в
общински училища.
Комисията да състави протокол за дейността си и изпрати препис – извлечение от него
на директорите на училищата до 14.06.2017 г.
Уведомява насочените ученици, че в срок до 19.06.2017 г. следва да се запишат в
училището, в което са насочени.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.
ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА /п/
Началник на Регионално управление
на образованието - Велико Търново

