НУФИ “ФИЛИП КУТЕВ” гр. КОТЕЛ
ЗАПОВЕД №РД06-117/08.03.2022г.
На основание НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
Нареждам:
1.Обявявам прием на ученици за първи, пети и осми клас за учебната 2022-2023 година по следните специалности:
КАВАЛ; ГАЙДА; ГЪДУЛКА; ТАМБУРА; АКОРДЕОН; НАРОДНО ПЕЕНЕ; БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ.
2.График за прием на документи за кандидатстване:
- за първи клас:28.03.2022-01.04.2022 г. /включително/.
- за 5 и 8 клас :16.06.2022-30.06.2022 г. /включително/.
Изисквания към кандидатите:
- за I клас – да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците
могат да кандидатстват и деца, които навършват 6 години в годината на кандидатстването, като представят удостоверение
по чл. 36, ал. 1 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование , описващо готовността на детето за постъпване в
първи клас;
- за V клас – да завършват IV клас в годината на кандидатстването;
- за VIII клас – да завършват основно образование в годината на кандидатстването.
4.Кандидатите представят следните документи:
- Заявление от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижи за детето) по образец съгласно приложение № 1 – за
ученици до VII клас, и по образец съгласно приложение № 2 – за ученици след VII клас.
- Служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в клас или в подготвителна група;
- Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които
кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на
ученика, което включва допълнителна информация:
а) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не
позволяват обучение по професията танцьор;
б) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява
обучение за специалност „народно пеене“;
в) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение
по професия музикант-инструменталист със специалности „кавал“ и“ гайда“;
- Копие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, които полагат изпит за специалност „български танци“, за
дните на изпита.
3.

5. Определям график на изпити за проверка на способностите:
-за първи клас-9.04.2022г-10.00 часа.-изпит по солфеж 10.00 часа-първи и втори етап/за кандидати с български танци/
-за 5 и 8 клас при следния график:
ДАТА
Специалност
КАВАЛ
ГАЙДА
ГЪДУЛКА
ТАМБУРА
АКОРДЕОН
НАРОДНО ПЕЕНЕ
БЪЛГАРСКИ
ТАНЦИ

1.VІI.2022
І изпит
ІІ изпит - солфеж
9.00
12.00
9.30
12.30
10.00
13.00
10.30
13.30
11.00
14.00
11.30

2.VІI.2022

14.30
Изпити:
І - ВИ
9.00 ч.
II - РИ
11.00 ч.

6. Учениците се записват в училището, в което са приети, в срок до 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения
списък на приетите ученици в училището.
7. Учениците се записват със заявление съгласно приложение № 3 или приложение № 4, като задължително прилагат в
оригинал следните документи:
- акт за раждане на ученика – за сверяване на място на данните за ученика;
- лична карта на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на
настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата – за сверяване на място;
- за постъпване в I клас – удостоверение за завършена подготвителна група;
- за постъпване в V клас – удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
- за постъпване в VIII клас – свидетелство за завършено основно образование.
Директор: /Подпис/
/М. Градешлиева/

