НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА “ШИРОКА ЛЪКА”
4710 Широка лъка, общ.Смолян, тел:03030/23-33,23-31, 20-01, 0882094392
е – mail: nufi_shirokalukka@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ 255
18.05.2020 г. с. Широка лъка
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД09176/05.03.2020 г.на МК, съгласно чл.4, ал.3 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
График на дейностите по приемане на ученици в НУФИ „ Широка лъка ”
с. Широка лъка за учебната 2020-2021 г.

№

Вид дейност

Срок

За ОСМИ КЛАС:
Професия „Музикант-инструменталист”,
Специалности: гайда, гъдулка, кавал,
тамбура.
Професия „Музикант-вокалист”,
Специалности:Народно пеене.
Професия „ Танцьор”,
Специалности:Български танци

1.

Подаване на документи за кандидатстване:
от 29 юни до 3 юли 2020 г.
- Заявление за допускане до приемни
изпити (по образец на сайта);
- Копие на Свидетелство за завършено
основно образование или
Ученическа книжка 1 стр.
- Копие от Медицинско свидетелство със
заключение,
че
обучението
по
специалността, за която кандидатства
ученикът, не е противопоказно на
здравословното му
състояние, издадено от личния лекар,
което
включва
допълнителна
информация:
а) от фонеатър или специалист „Уши,
нос, гърло” за липса или наличие на
заболяване, което да не позволява

2.
3.
4.
5.

обучение по пеене;
б) за липса или наличие на увреждания
на дихателните пътища, белите дробове
и сърцето, които да не позволяват
обучението по духови инструменти;
Провеждане на изпити за проверка на
способностите
Обявяване на резултатите от изпитите за
проверка на способностите – на таблото и на
сайта на училището
Обявяване на списъците с приетите ученици –
на таблото и на сайта на училището
Записване на приетите ученици – документи:
- Заявление за записване (по образец на
сайта)
- Декларация за лични данни (по образец)
- Формуляр за Книгата за подлежащи
ученици (по образец)
- Оригинал на Свидетелство за завършено
основно образование
- Оригинал на Медицинското свителество
- Акт за раждане на ученика се
показва за сверяване на
данните на място
- Лична карта на родител/ настойник/
попечител, полагащо грижа за
кандидата или документ,
удостоверяващ придобито право на
настойник или попечител или лице,
полагащо грижи за кандидата, се
показва за сверяване на място.
Три броя снимки ¾ см

6 – 8 юли 2020 г.
непосредствено след
приключване на работата на
изпитната комисия

9 юли 2020 г.
13 – 15 юли 2020 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтеросовани,
като се публикува на сайта на училището и на таблото за съобщения.

ДИРЕКТОР:
Стоянка Ф. Тенова-Илчевска

