
 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ 
4824, с. Борино, обл. Смолян, ул. „Христо Ботев“ №29, тел.:03042/21-45,21-46, e-mail: souborino@mail.bg 

 

 

З А П О В Е Д  

№356/20.04.2017 г. 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и в изпълнение на Глава IV, Раздел I от 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

и Решение на ПС с Протокол №5/23.02.2017г., при спазване процедурите на Системата 

за прием на ученици в първи и пети клас 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Прием на 1 /една/ паралелка ученици в първи клас и 1 /една/ паралелка 

ученици в пети клас за учебната 2017/2018 учебна година. 

2. График на дейностите, свързани е приема на ученици в I клас за учебната 2017 

/2018 година, както следва 

 

 

ПЕРИОД ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК 

1.02.2017 г.- 30.03.2017 г. Получаване на списък с родените деца на 

територията на общината от общинска 

администрация - Борино 

Директор 

1.04.2017 г.—18.04.2017 г. Посещение на родителски срещи на ПГ в 

детската градина 

 Комисия 

18.04.2017 г.—31.05.2017 г. Подаване на заявления за участие в I-во 

класиране 

Комисия 

02.06.2017 г.-17.00 ч. Обявяване списъците на приетите 

ученици от 1-во класиране 

Директор 

05.06.2017 г.- 07.06.2017 г. Записване на учениците в I клас след 

задължително представени документи: 

• Заявление по образец; 

• Копие на акт за раждане; 

• Удостоверение за задължително 

предучилищно образование. 

• Заявление за ИУЧ /РП/; 

• Заявление за ЦДОУД. 

 

 Комисия 

08.06.2017 г. Обявяване на списъците на записаните 

ученици по паралелки и свободните 

места след първо класиране 

Директор и 
комисия 

09.06.2017 г.-12.06.2017 г. Попълване на свободните места  

13.06.2017 г.-15.06.2017г. Обявяване на записаните ученици и 

свободните места след второ класиране 

Директор 

11.09.2017 г.- 17.30 часа Провеждане на родителска среща  Учители на I 
клас 

  



3. График на дейностите, свързани е приема на ученици в V клас за учебната 2017 

/2018 година, както следва: 

 

НАЗНАЧАВАМ комисия за прием на ученици в І и V клас в състав: 

Председател: Тодор Тодоров — Председател   

Членове: 

1. Светла Чолакова - старши учител в начален етап; 

2. Исмаил Даракчъ- старши учител в прогим. етап; 

3. Джемиле Даракчъ – ЗАС 

 
ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА: 

1. Приема заявления от родителите за кандидатстване на децата им в І и V клас. 

2. Преглежда подадените от родителите на децата документи. 

3. Класира по документи желаещите да постъпят в I и V клас и предлага на 

директора за утвърждаване, списъка на приетите ученици. 

4. Оповестява в училищния сайт всички документи, отнасящи се до приема. 

 

Копие от заповедта да се сведе до знанието на отговорните лица за сведение и 

изпълнение. 

ДИРЕКТОР: 

(Зекир Велиев) 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1 Тодор Тодоров Ст. учител нач. етап  

2 Светла Чолакова Ст. учител нач. етап  ЦДО  

3 Исмаил Даракчъ Ст. учител прогим. етап  

4 Джемиле Даракчъ ЗАС  

 

ПЕРИОД ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК 

01.07.2017 г.- 5.07.2017 г. Сформиране на паралелките и записване 

на учениците, завършили начален етап на 

образование в СУ „Н. Вапцаров― - 

Борино 

Директор  и 
комисия 

01.07.2017 г.- 05.07.2017 г. Обявяване на свободните места по 

паралелки 

Директор 

10. 07.2017 г.- 10.08.2017г. Подаване на заявление от родителите за 

приемане на учениците 

• Заявление по образец; 

• Копие от Удостоверението за 

завършен начален етап; 

• Заявление за ИУЧ /РП/; 

• Заявление за ЦДОУД. 

 

Комисия 

11.08.2017 г.—14.08.2017 г. Обявяване списъците на приетите 

ученици  
Директор и 

комисия 

14.08.2017 Г.-25.08.2017 г. Записване на приетите ученици Директор 


