ОУ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
п.к. 2343 с. Рударци, общ. Перник, обл. Перник; тел.: 0876520621;

e–mail: ou_rudarci@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 12 – 233/28.03.2018 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО , чл. 41-42 от Наредба №10/01.09.2016 год.
за организацията на дейностите в училищното образование, решение на ПС / Протокол
№ 6/26.03.2018 год. /
ОПРЕДЕЛЯМ
І. Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година
1. Подаване на заявления по установен образец за прием в І клас.
2. Разглеждане на заявленията от Комисия определена със заповед на директора.
3. Записването на приетите първокласници с оригинала на удостоверението за
завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище.
4. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група в детска градина или
подготвителен клас в училище, родителите декларират това обстоятелство.
5. Необходими документи:
 Заявление /по образец/.
 Акт за раждане на детето – за сверяване на данните.
 Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/.
6. Срокове:
 публикуване на реда, графика, необходимите документи и критериите за
прием сайта на училището до 30 март 2018 година;
 подаване на документи до 30 май 2018 година;
 записване до 8 юни 2018 година.
ІІ. Критерии за подбор:
1. Ученици от населеното място и други близки населени места.
2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището.
3. Деца завършили подготвителна група във филиал на ДГ № 3 „Пролетен цвят“
и/или друга детска градина.
4. Желание на родителите.
ІІІ. Комисия по план-приема на деца в І клас:
 Председател: Елена Димитрова Христова – старши учител в начален етап
 Член: Ирена Илиева Стоянова – старши учител в начален етап
Комисията е длъжна да осъществи план-приема за І клас за учебната 2018/2019 год.
според реда, критериите за подбор и в сроковете за прием според решението на
Педагогическия съвет, според графика на дейностите по прием на учениците в І клас
/Приложение № 1/ и след становище на Обществения съвет към училището.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на горепосочените лица срещу
подпис за сведение и изпълнение.
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА
Директор

ОУ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
п.к. 2343 с. Рударци, общ. Перник, обл. Перник; тел.: 0876520621;

e–mail: ou_rudarci@abv.bg

Приложение 1

ГРАФИК
за дейности, свързани с прием на ученици в Іви клас
за учебната 2018/2019 година
в ОУ „Свети Климент Охридски село Рударци, общ. Перник
№
1.

2.

3.

ДЕЙНОСТИ

СРОКОВЕ

ОТГОВОРНИЦИ

Публикуване на реда, графика,
необходимите документи и критериите
за прием на официалната интернет
страница на училището
Провеждане на родителска среща с
родителите
на
децата
от
подготвителната
група
на
ДГ
„Пролетен цвят” №3, филиал Рударци
Прием на заявления (по образец на
институцията) за постъпване в I клас

30.03.2018 г.

Директор
Комисия по прием

10.04.2018 г.

Директор

30.05.2018 г.

Комисия по прием,
назначена от
директора
Комисия по прием,
назначена от
директора
Директор

4.

Класиране на учениците подали пълния
комплект документи

01.06.2018 г.

5.

Обявяване на списъците с класираните
деца на интернет старинцата на
училището и на видно място в сгардата
Записване на приетите деца в I клас за
учебната 2018-2019 г. с удостоверение
за завършена подготвителна група
/оригинал/
Обявяване на незаетите места на
интернет страницата на училището и на
видно място в сградата на училището
Приемане на заявления за записване
при наличие на незаети места
Обявяване на останалите свободни
места и попълването им
Провеждане на родителска среща с
родителите
на
записаните
първокласници
Утвърждаване
от
директора
на
училището на списъците на приетите
ученици по паралелки

04.06.2018 г.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

05-08.06.2018 г. Комисия по прием,
назначена от
директора
11.06.2018 г.
12.00 часа

Директор

12.06.2018 г.
13.06.2018 г.
16.06.2018 г.
01.09.2018 г.
01-14.09.2018 г.

Директор
Дежурен учител
Директор
Дежурен учител
Г-жа Христова

До началото на Директор
учебната
година

