
МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА
ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, обл.Бургас

ул. „Цвятко Радойнов ” 111    тел. 05558/ 21-10-директор
                           eл.поща- a.strashimirov@abv.bg

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ
НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ:

1. По реда на подаваните заявления.
2. С  настоящ  адрес  в  с.Дебелт,  общ.Средец  (удостоверява  се  с  лична  карта на 

родителите, адресна регистрация – за настоящ адрес).
3. Деца, завършили подготвителна група.
4. Деца, които имат по-големи братя и/или сестри ученици в училище.
5. Деца на учители и служители от ОУ  „Антон Страшимиров“.
6. Деца със специални образователни потребности – назначен ресурсен учител към 

учебното заведение.
7. Деца, отглеждани само от един родител или без родител, както и в семейства с 

повече от 2 деца до 16 годишна възраст. 
8. Деца, чиито родители са съгласни да участват в ЗИП-ове, СИП-ове, извънкласни 

и извънучилищни форми, предлагани от училището.
9. Деца, записани в указаните срокове. 

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Родители на деца със СОП трябва да представят
необходимите медицински документи – протокол от ЛКК,
ТЕЛК, епикриза и др.
2. В една паралелка не може да има повече от две деца със
СОП.
3.Родителите да записват децата  си   с   оригинала на удостоверението за завършена 
подготвителна група.
В случай,  че  детето  не  е  посещавало  подготвителна  група  или клас,  родителите  да 
декларират това обстоятелство.

 Записването на децата в I клас се извършва по реда на подаване на заявленията.



ПРИЕМ 2015/2016
Училището предлага:
За първокласници:
 Критерии за подбор:

Предимство имат:

1. По реда на подаваните заявления.
2. С настоящ адрес в с.Дебелт, общ.Средец (удостоверява се с лична карта на 

родител, адресна регистрация – за настоящ адрес).
3. Деца, завършили подготвителна група.

4. Деца, които имат по-големи братя и/или сестри ученици в училище.
5. Деца на учители и служители от ОУ  „Антон Страшимиров“.

6. Деца със специални образователни потребности – назначен ресурсен учител към 
учебното заведение.

7. Деца, отглеждани само от един родител или без родител, както и в семейства с 
повече от 2 деца до 16 годишна възраст.

8. Деца, чиито родители са съгласни да участват в ЗИП-ове, СИП-ове, извънкласни 
и извънучилищни форми, предлагани от училището.

9. Деца, записани в указаните срокове.

Необходими документи

1. Заявление по образец, - попълва се на място в училището.
2. Оригинал на Удостоверението за завършена подготвителна група.
3. Копие от акт за раждане /оригинал за сверяване/.
4. Копие от здравна книжка - имунизации.
5. Копие от документ,  удостоверяващ местоживеенето (лична карта, адресна 

регистрация – за настоящ адрес);
6. Декларация по образец и/или смъртен акт на починал родител за деца без 

родител/родители или отглеждани в смемейства с над 2 деца до 16 годишна 
възраст;

7. Заявление за избор на целодневна форма на организация на обучението 
- по образец.

8.  Декларация за приемане и спазване Правилника за дейността на ОУ „Антон 
Страшимиров“.

9. Декларация,  че  родителите  са  съгласни  данните  им да  бъдат  въведени  в 
базата с данни на училището.

Информация  за  условията,  критериите  и  графика  на  дейностите  по  приема  на 
първокласници – 16.03.2015 г.
Прием на заявления – от 14.04.2015  г.  до 29.05.2015 г. включително.
Подават се  на място в училище всеки работен ден от  8.00 – 12.00 часа и от 14.00 до 
16.00 часа

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА
ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, обл.Бургас

ул. „Цвятко Радойнов ” 111    тел. 05558/ 21-10-директор
                           eл.поща- a.strashimirov@abv.bg



График на дейностите.

       1. Информация за условията, критериите и графика на дейностите по приема на 
първокласници –16.03.2015 г.

       2. Прием на заявления– от 14.04.2015  г.  до 29.05.2015 г. (вкл)..

     3.  Подаване на Удостоверения за завършена подготвителна група – оригинал – от 
04.06.2015 г. до  15.06.2015 г. включително. 

Подават се на място в училище всеки работен ден от  8.00 – 12.00 часа и от 14.00 до 
16.00 часа

           4. Обявяване на списъка със записаните първокласници – 16.06.2015 г. – 10.00 ч.

           5. Провеждане на родителски срещи:

І среща – 29.04.2015 г. – 18 часа

ІІ среща – 03.06.2015 г. – 18 часа

ІІІсреща – 08.09.2015 г. – 18 часа

 

                                      Необходими документи

1. Заявление по образец, - попълва се на място в училището.
2. Оригинал на Удостоверението за завършена подготвителна група.
3. Копие от акт за раждане /оригинал за сверяване/.
4. Копие от здравна книжка - имунизации.
5. Копие от документ,  удостоверяващ местоживеенето (лична карта, адресна 

регистрация – за настоящ адрес);
6. Декларация по образец и/или смъртен акт на починал родител за деца без 

родител/родители или отглеждани в смемейства с над 2 деца до 16 годишна 
възраст;

7. Заявление за избор на целодневна форма на организация на обучението 
- по образец.

8.  Декларация за приемане и спазване Правилника за дейността на ОУ „Антон 
Страшимиров“.

9. Декларация,  че  родителите  са  съгласни  данните  им да  бъдат  въведени  в 
базата с данни на училището.

ЗАБЕЛЕЖКА:
При условие, че детето се отглежда от настойници, приемно семейство  и/или 
родителските права са присъдени на единия от двамата родители

1. Копие на удостоверение за настойничество, ако детето се отглежда от 
настойници;

2.  Копие на удостоверение за приемно родителство, ако детето се отглежда в 
приемно семейство.

3.  Копие на документ от съда, когато родителски права са поверени на единия от 
двамата родители;

4. Декларация, че родителят сам отглежда детето си.


