ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА,
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ШУМЕН
бул. „Велики Преслав“ № 51, тел./ факс 054/869 995, e-mail: pgmet@icon.bg

Изх. № РД 16-1295
Дата: 31.07.2018 г.

На основание на чл. 70, ал. 2, от Наредба 10 за организацията на
дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВАМ:
СВОБОДНИ МЕСТА

след трети етап на класиране
в паралелките с прием след завършено основно образование,
учебна 2018/2019 г.
8 клас

професия „Техник по транспортна техник“,
специалност „Автотранспортна техника“

професия „Техник металург“,
специалност „Цветна металургия

6 места

“

професия „Електротехник“,
специалност „Електрообзавеждане на производството“

5 места

4 места

Необходими документи:
1. Заявление до директора по образец на училището.
2. Свидетелство за основно образование.
3. Медицинско свидетелство.
Срок за подаване на документите - 11.09.2018 г.
Място за подаване на документите - канцеларията на ПГМЕТТ „Христо Ботев“, бул. „Велики
Преслав" № 51
За справки и информация - тел: 054/869995, GSM: 0878 501 207

ИНЖ. ГАЛИНА МЛАДЕН
Директор ни ПГМЕТТ „

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА,
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ШУМЕН

ЗАПОВЕД
№ РД 09-759
Шумен, 01.08.2018 г.

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 19, ал. 1 и
ал. 2. т. 5 и т. 6 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с предложение за
удължаване на приема на ученици в паралелките в VIII клас

УТВЪРЖДАВАМ:
График за дейностите на училищната комисия, определена със заповед № РД 09455/10.04.2018 г., за попълване на незаетите места в паралелките в VIII клас:
1. Подаване на документи за участие в класирането за попълване на свободните места от 02.08.2018 г. до 10.09.2018 г., до 16.30 часа.
2. Обявяване на резултатите от класирането - 10.09.2018 г., до 17.00 часа.
3. Записване на приетите ученици - 11.09.2018 г.
Настоящата заповед
да се доведе до знанието на членовете на комисията за сведение и
,«
изпълнение.

*

