РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието - Бургас
УТВЪРЖДАВАМ:
ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК

ИНФОРМАЦИЯ
относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и
сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска
грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства,
за прием в държавни и общински училища след завършен VII клас

Приемането на документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа, от
центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства, се
извършва в периода 03.05.2018г. – 21.05.2018г. включително, всеки работен ден, по
приложения график, в сградата на РУО - Бургас, ул. "Гладстон" № 150, етаж 2, стая № 26.
Необходими документи:
1. Заявление с подредени желания (по приложения образец);
2. Служебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща
класа и срочните оценки за първия учебен срок по балообразуващите предмети за съответния
профил или специалност от професия. За предметите, по които не се формират срочни, се
вписват текущите оценки;
3. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна
комисия или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия /ТЕЛК/ с
приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации,
документиращи заболяването - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания;
4. Служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома или центъра - за учениците
от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа или центрове за
настаняване от семеен тип.
5. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно
семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.
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При подаването на заявление в РУО - Бургас, учениците се явяват лично с документ за
самоличност или ученическа лична карта, придружени от родител/настойник.
Резултатите от насочването на кандидатите ще бъдат обявени не по-късно от
09.06.2018 г. в сградата на РУО - Бургас, ул. "Гладстон" № 150, етаж 2, стая № 26, тел. 056 874
985, както и на сайта на РУО - Бургас, в рубриката «Прием на ученици».
Насочените ученици се записват в училището в срок до 19.06.2018г. до 15.00 ч.
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