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З А П О В Е Д  
№ 1404  /20.03.2020 г. 

 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл.45, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 год. за организацията на 

дейностите в училищното образование и във връзка с приема в І-ви   клас за учебната  

2020 /2021 г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М : 

 

 

 Комисия по приема на деца за първи клас: 

 

Председател: Таня Борисова Божинова - ЗДУД 

Членове: 1. Татяна Тодорова   –  учител начален етап 

                 2. Румен Костов   – старши учител начален етап 

      3. Лена Ганева  – старши учител начален етап 

      4. Борислав Цвятковски  – РНИКТ 

   

Със задача : 

1. Обработва постъпилите документи в училището. 

2. Представя списъците  на директора на училището за  разпределяне по паралелки  

в срок до 08.06.2020 г. 

 

ІV. Начин на осъществяване на целодневна организация на учебния ден:  

ІІ вариант на организация на учебната дейност 

 – задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок /преди обяд/; -     

– самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт се провеждат след 

обяд.. 

 

V. График   на   дейности за   приемане на ученици в   І клас   за учебната   

2020 /2021 година: 

 

 

Дейности  Срок  място 
Прием на заявления за записване до 30.05.2020 г.  В електронната система  

Обявяване на списъците на приетите 
ученици след първо класиране  

03.06.2020 г. Вход на училището  

Записване на децата в първи клас 
- Оригинално удостоверение за 

завършена подготвителна 
група или декларация от 
родителя в случай , че детето 
не е посещавало детска 
градина  

04.06.2020 – 
05.06.2020 г.  

от 09.00 до 16.30 часа 

Канцеларията на училището 



- Копие от акта за раждане  
- Лична амбулаторна карта  
- Документи, удовлетворяващи 

предимства , ако има такива  
 

Обявяване на списъците на 
записалите се деца 

08.06.2020 г. Вход на училището и сайт на 
училището 

Тест за училищна готовност  от 10.06.2020 г. 
до 19.06.2020 г. 

Кабинет психолог и логопед 

Обявяване на свободните места след 
записване на учениците  

08.06.2020 г.  В електронната система , вход 
на училището и сайт на 

училището 

Прием на заявления и документи за 
попълване на свободните места  

Юни  Електронната система 
Канцеларията на училището 

Обявяване на свободните места след 
записване на учениците  

Юни   Електронната система ,вход 
на училището 

Записване на новоприетите ученици в 
първи клас на обявените свободни 

места  

Юни – септември 2020 
година  

Електронна система , вход на 
училището и сайт на 

училището 

Родителски срещи  09.06.2020 г. – от 18 
часа  

03.09.2020 г.  
от 18 часа 

Актова зала 

 

 
 

Копие от заповедта да се постави на видно място в сградата и на сайта на 

училището. 

Заповедта да се връчи на лицата за изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

 

          Директор : 

           / Цв.Кирова / 

 

 

 


