ВАЖНИ ДАТИ
за учениците от 12 класове, свързани приключването на учебната 2014/2015 година
№ по
ред

Дейност

1.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ.

2.

Подаване на заявление за изпит за промяна на оценка
(Общият брой на изпитите за промяна на оценка не
може да бъде повече от три).
Подаване на заявления за допускане до ДИ за
придобиване СПК.
Оформяне на срочни и годишни оценки за 12 клас.

3.
4.

6.

Регистрационен съвет за 12 клас /ученици с
неоформени оценки/.
Тържествено изпращане на Випуск’2015.

7.

Провеждане на изпити за промяна на оценка.

8.

Провеждане на поправителна сесия .

5.

9. Допускане до държавни зрелостни изпити.
10. Обявяване на списъци с разпределението на
зрелостниците по училища, сгради и зали.
11. Издаване на служебна бележка за допускане до
държавни зрелостни изпити.
12. Държавeн зрелостeн изпит по Български език и
литература.
Явяване в училището, в което е разпределен
ученикът – от 7:15 до 7:30 ч
13. Втори държавен зрелостен изпит.
Явяване в училището, в което е разпределен
ученикът – от 7:15 до 7:30 ч.
14. Бал на Випуск’2015 19:00 часа в Градската градина.
15. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика.
16. Обявяване на резултатите от положените ДЗИ.
17. Допускане до ДИ за придобиване СПК.
18. Провеждане на ДИ по теория за придобиване трета
СПК.
Явяване в ПГЕЕ от 7:15 до 7:45 ч
19. Провеждане на ДИ по практика за придобиване
трета СПК. Явяване в ПГЕЕ в 8:00 ч. на 09.06.2015г.
20. Подписване на Дипломи за средно образование и
Свидетелства за СПК.
21. Връчване на Дипломи за средно образование и
Свидетелства за СПК.

Срок
Май - Юни
От 09.03. до
19.03.2015 г.

Август Септември
От 06.07. до
17.07.2015 г.

От 04.05. до
08.05.2015 г.
От 04.05. до
08.05.2015 г.
до 12:00 часа на
14.05.2015 г.
14.05.2015 г.,
начало 14:00 ч.
18.05.2015 г.,
начало 13:15 ч.
12.05.2015 г. –
15.05.2015 г.
15.05.2015 г.–
29.05.2015 г.
до 18.05.2015 г.

От 06.07. до
17.07.2015 г.

От 01.07. до
14.07.2015 г.
до 24.08.2015 г.

до 19.05.2015 г.

до 25.08.2015 г.

до 19.05.2015 г.

до 25.08.2015 г.

20.05.2015 г.,
начало 08:00ч.

27.08.2015 г.,
начало 08:00ч.

22.05.2015 г.,
начало 08:00ч.

28.08.2015 г.,
начало 08:00ч.

25.05.2015 г.
26.05.2015 г. –
05.06.2015 г.
до 09.06.2015 г.
03.06.2015 г.
08.06.2015 г.,
начало 08:00ч.
09, 10,
11.06.2015 г.

31.08.2015 г. –
04.09.2015 г.
до 11.09.2015 г.
до 24.08.2015 г.
10.09.2015 г.,
начало 08:00ч.
07, 08,
09.09.2015 г.

22.06.2015 г.

29.09.2015 г.

22.06.2015 г.

29.09.2015 г.

