
З А П О В Е Д
№ 553/26.02.2018г.

           
        На основание чл.258, ал.1 с чл. 259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното
образование, чл. 19, ал.1 и ал.2, т.5 от Наредбата за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с чл.41, ал.1, т.1 и
чл.42  от  Наредба  №  10  от  01.09.2016г.  за  организацията  на  деностите  в  училищното
образование и решение на Педагогическия съвет от 21.02.2018г.с Протокол № 7

ОПРЕДЕЛЯМ:

               І. Реда за приемане на ученици в І клас за учебната 2018/ 2019 година, график
на дейностите, необходимите документи и критерии за подбор:

             1. Определяне на класен ръководител на І клас за учебната 2018/ 2019 година.
                                                                                                                  Срок: 28.02.2018г.

              2. Получаване на актуална информация за броя на децата, които ще постъпят в І клас
за учебната 2018/ 2019 година от кметство в с.Дебелт по настоящ адрес на родителите. 
                                                                                                                     Срок: 09.03.2018г.
                                                                                                                    Отг.: Хр.Кавръкова
            3.Поставяне на информация за условията, критериите и графика на дейностите по
приема на първокласници –на входа на училището и ДГ „Дъга“- с.Дебелт.
                                                                                                                      Срок: 09.03.2018г.

                                                        Отг.:училищна комисия
            4. Получаване на списък с имената на децата от подготвителна група на ДГ „Дъга“ -
с.Дебелт, които следва да постъпят в І клас.
                                                                                                                      Срок: 15.03. 2018г.
                                                                                                                  Отг.: Татяна Петрова
            5. Провеждане на рекламна кампания за прием на деца в І клас, изготвяне на рекламни
брошури и табло.
                                                                                                                     Срок: 16.03.2018г.

                                                                             Отг.: Т.Петрова, В.Вълкова, Г.Стоянова 
6.   Посещение подготвителна група в  ДГ „Дъга“- с.Дебелт. 

                                                                                                                  Срок:до 30.03.2018 г.
                                                                                              Отг.: Татяна Петрова, В.Вълкова

7.  Посещение  на  бъдещите  първокласници  в  ОУ  „Антон  Страшимиров“  с  цел
запознаване с обстановката в училище. 
                                                                                                                 Срок: до 27.04.2018 г.
            8. Провеждане на среща с родителите на бъдещите първокласници. 
                                                                                                                  Срок: до 04.05.2018г.

Отг.:Татяна Петрова
            9. Подаване на документи за записване на ученици в I  клас.
                                                                                         Срок: от 31.05.2018г.до 15.06.2018г.
                                                                                                             Отг.: училищна комисия
          10. Поставяне на списък със записаните в І клас ученици за учебната 2018/ 2019 година
на входа на учебното заведение.                           Срок: до 16:00ч. на 18.06.2018г.
                                                                                                                 Отг.: Татяна Петрова

 

    



   ІІ. Критерии за прием на ученици в І клас на учебната 2018/ 2019 година:
1. С  настоящ адрес  в  с.Дебелт  (удостоверява  се  с  лична  карта на  родителите  или  с

адресна регистрация – за настоящ адрес) .
2. Други деца от семейството, обучаващи се в училище .
3. Деца на учители или служители от ОУ  „Антон Страшимиров.
4. Деца  със  специални  образователни  потребности –  в  училище  по  график  работи

ресурсен учител.
5. Деца, завършили подготвителна група;
6. Деца сираци с двама починали родители;
7. Деца с увреждания на 50%;
8. Деца на родители, които са съгласни с УУП(ИУЧ и ФУЧ);
9. Деца, записани в указаните срокове. 

10. Допълнителни указания:
10.1.Родителите на деца със СОП представят необходимите медицински документи –
протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза и др.
10.2.Родителите  записват  децата  си   само  с  оригинала  на  удостоверението  за
завършена подготвителна група.
10.3.В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите
декларират това обстоятелство.
10.4.  При условие, че детето се отглежда от настойници, приемно семейство  и/или
родителските  права  са  присъдени  на  един  от  двамата  родители  се  представят  и
следните документи:
10.4.1.Копие на удостоверение за настойничество, ако детето се отглежда от 
настойници;
10.4.2. Копие на удостоверение за приемно родителство, ако детето се отглежда в 
приемно семейство.
10.4.3. Копие на документ от съда, когато родителски права са поверени на единия от 
двамата родители;
10.4.4Декларация, че родителят сам отглежда детето си.

            10.5.Деленето на децата по паралелки в I клас се извършва по реда на подаване на
заявленията.
          III. Необходими документи за записване ученици в І клас за учебната 2018/ 2019
година.

1. Заявление по образец, - попълва се на място в училището.
2. Приложение към заявлението с данни за детето и родителите(попълва се на

място в училището)
3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група.
4. Здравна книжка – с попълнени имунизации.
5. Декларация по образец за близнаци или сираци.
6. Заявление за избор на целодневна форма на организация на обучението - по

образец.
7.  Декларация  за  приемане  и  спазване Правилника за  дейността на  ОУ „Антон

Страшимиров“.
8. Декларация за съгласие за обработване на лични данни на децата и родтелите. 
 Адресна регистрация на родител се удостоверява с документ за самоличност или

служебна  бележка  за  адресна  регистрация  –  показва  се  на  комисията  и  не  се
прилага към документите на детето.

          ІV. Копие от Заповедта да бъде поставена на входа на училището.
          V. Информация за приема на ученици в  I клас да бъде публикувана и на сайта на
училището.
         VI. Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Татяна Петрова.



 Мария Андреева да връчи на учителите за сведение и изпълнение.
            
СТАМЕНА ДЯКОВА
Директор 


