23СУ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО- КЮРИ”
София- 1505; бул. Ситняково №21
тел./ факс: 944 27 81; тел.: 944 35 88, 944 11 21
e-mail: lycee23@abv.bg ; site: http://23su.info

График за дейности по прием на ученици в І клас за учебната 2020/ 2021 година
ДЕЙНОСТ
Обявяване на брой места и
прилежащия район на
училището за прием на
ученици в първи клас
Подаване на заявления по
образец от родителите за
прием в първи клас.

СРОК
30.03.2020г.

от 21.04.2020г.
до 21.05.2020г. вкл.

МЯСТО
сайт на 23СУ

 Попълнените,
подписани и сканирани
заявления се изпращат на email –su_23_1klas@abv.bg

Обявяване на списъците на
приетите ученици на първо
класиране.
Записване на учениците,
приети на първо класиране.

01.06.2020г.
в 17.00 часа

сайт на 23 СУ

от 02.06.2020г.
до 05.06.2020г. вкл. до 17.00 ч.

каб. 205
от 8.00 до 18.00 часа

Тест за училищна готовност
/по график/
Обявяване на незаетите
места за второ класиране.
Подаване на заявления за
участие във второ
класиране (На 09.06 и 11.06

допълнителна информация

вход
сайт на 23 СУ
вход
сайт на 23 СУ
каб. 205
от 8.00 до 18.00 часа

08.06.2020г.
в 18.00 ч.
от 09.06.2020г.
до 15.06.2020г. вкл.
до 12.00 часа

заявления за участие във второ
класиране могат да се подават след
приключване на НВО по БЕЛ и НВО
математика за VII клас)

Обявяване на списъците на
приетите ученици на второ
класиране.
Записване на учениците,
приети на второ класиране.
Обявяване на незаетите
места за трето класиране.
Подаване на заявления за
участие в трето класиране.
Обявяване на списъците на
приетите ученици на трето
класиране.
Записване на учениците,
приети на трето класиране.
Обявяване на свободните
места след трето класиране.
Попълване на свободните
места след трето класиране
Родителски срещи

15.06.2020г.
в 18.00 ч.

вход
сайт на 23 СУ

от 16.06.2020г.
до 18.06.2020г. вкл. до 17.00 ч.
18.06.2020г.
в 18.00 ч.
от 19.06. 2020г.
до 22.06.2020г. вкл. до 12.00ч
22.06.2020г.
в 18.00 ч.

каб. 205
от 8.00 до 18.00 часа
вход
сайт на 23 СУ
каб. 205
от 8.00 до 18.00 часа
вход
сайт на 23 СУ

23.06.2020г.
до 24.06.2020г. - 17.00 часа
24.06.2020г.- в 18.00 ч.

каб. 205
от 8.00 до 17.00 часа
вход
сайт на 23 СУ
вход
сайт на 23 СУ
Кинозала

от 25.06. 2020г.
до 14.09.2020г. вкл.
25.06.2020г. – 18.00ч.
02.09.2020г. – 18.00ч.

