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ЗАПОВЕД № 152/ 24.03.2017 г. 

 

 
На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и учи-

лищното образование, във връзка с с чл. 19, ал. 1, ал.2, т.5 от Наредба № 12 /01.09.2016 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти,  чл. 41 ал. 1, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10 от 01.09.2016 

г. за организацията на дейностите в училищното образование, Решение на ПС ( Прото-

кол № 5 /07.03.2017 г. ) и съгласувано с  Обществения съвет  с Протокол № 3 / 

10.03.2017 г. от проведено заседание  

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 
 

І. УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА, КАКТО 

СЛЕДВА: 

 

  На основание чл. 41 ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на 

дейностите в училище, чл. 258 ал. 1 и чл. 143 ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищно образование предлагам: 

 

1.  1 клас – 0,5 паралелка, целодневен режим  на обучение  

    5 клас – 1 паралелка, полудневен режим  на обучение  

 

2. Броя на паралелките в останалите класове остава непроменен:  

- ІІ клас – 0,5; 

- ІІІ клас – 0,5; 

- ІV клас – 0,5; 

- VІ клас – 0,5; 

- VІІ клас – 0,5. 

 

3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – 1 група 

ЦДО в начален етап: І – ІV клас – сборна. 

   
За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой 

ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места 

в паралелките да се подават до 14.09.2017 година. При необходимост се назначава ко-

мисия за разглеждане на постъпилите заявления. 

 

   При наличие на подадени заявления от родители на ученици V – VІІ клас за целод-

невна организация на учебния ден, училището ще сформира съответната група.  

 

След положително становище на обществения съвет в училището приемът на 

ученици в първи клас да се извърши съгласно критерии за прием в първи клас приети 

на ПС 

 

 

 



О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

І. КРИТЕРИИ за приемане на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 

година: 

 

1. В първи клас постъпват деца на 7 години, навършени или ще навършат в съответната 

календарна година; 

2. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родители-

те или настойниците им,  по преценка на родителя и при готовност за училище, удостове-

рена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучи-

лищното образование. 

3. Деца, завършили подготвителна група представят в ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит 

удостоверение за училищна готовност; 

4. Деца, живеещи в с. Гранит и от други населени места; 

5. Деца, които имат по-големи братя/сестри, които учат през настоящата учебна година 

в същото училище 

6. Деца, които са сираци или полусираци; 

7. Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания; 

8. Деца на самотни родители; 

Критериите за кандидатстване и прием на ученици в първи клас през учебната 

2017/2018 г. са приети на заседание на ПС с протокол № 5/07.03.2017 г. 

 

ІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ 

Родителите/настойниците на деца, подлежащи на прием в първи клас подават 

заявление в училище и получават входящ номер. 

Класирането се извършва в срокове, определени в Графика на дейностите. 

При класиранията се спазва ограничението на нормативните разпоредби за мак-

симален брой на учениците със СОП (специални образователни потребности) в една 

паралелка. 

Родителите/настойниците записват детето в училище в определените в графика 

срокове. 

Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените 

от родителя/настойника задължителни документи  

При записване на ученика в училището се представят следните задължителни 

документи: 

1. попълнено заявление за записване по образец; 

2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване; 

3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за 

удостоверяване при поискване; 

4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) – оригинал или декла-

рация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца); 

 

Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на 

пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове. 

 

 

ІІІ. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМА НА 

УЧЕНИЦИ В I КЛАС, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 

1. Председател - Красимира Иванова – ст. учител по ООП; 

2. Член – Стефка Желева – ст. учител І-ІV клас 

 

 

 



 ІV. ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ 

КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. 

 

№ Период Дейност 

1 До 23 март 2017 г. Общественият съвет в училището дава становище по 

проекта на училищен план-прием за I клас 

2 До 30 март 2017 г. Утвърждаване със заповед на директора училищния 

план-прием след становище на Обществения съвет 

 

3 До 30 март 2017 г. Директорът със заповед определя: 

1. училищна комисия за подготовка и организиране на 

дейностите, свързани с приемане на заявления за прие-

ма на ученици в I клас, класиране и записване на уче-

ниците; 

2. график на дейностите за изпълнението на утвърде-

ния прием и мястото за работа на комисията; 

3. необходимите документи за приемане на учениците 

 

4 До 6 април  2017 г. Директорът предоставя на началника на РУО утвърде-

ния училищен план-прием за I клас.  Създава организа-

ция за публикуване на интернет страницата на учили-

щето на информацията за утвърдения прием в I клас, 

графика на дейностите и необходимите документи за 

кандидатстване, както и друга информация от значение 

за записването 

5 От 01.04. до 

31.05.2017 г. 

Прием на заявление по образец и всички други необхо-

дими документи, свързани с приема на децата 

6 До 05.06.2017 г. Обявяване на списъците с класираните ученици  

7 От 06.06. до 

07.06.2017 г. 

Записване на класираните ученици 

Записването става само с оригиналите на удостовере-

нието на завършена подготвителна група 

8 До 08.07.2017 г. Обявяване на свободни места след първо класиране 

/За свободни се считат местата, необходими за дос-

тигане на минималния брой ученици в паралелка, обя-

вен от училището, но не повече от 22 ученици в пара-

лелка/ 

9 До 09.06.2017 г.   Попълване на свободните места 

10 13.06.2017г. Първа родителска среща 

11 12.09.2017г. Втора родителска среща 

12 До 14.09.2017 г. Директорът на училището утвърждава списъците на 

приетите ученици по паралелки и изпраща в съответ-

ната община сведение за записаните в I клас 

 

  Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището  

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

 

 Директор: 

   / С. Проданова/ 


