ЗАПОВЕД
№ 530-172/24.02.2016 г.
Относно: Прием на ученици в първи клас
На основание чл.147, ал.1, т. 1 и т.9 от ППЗНП и решение на Педагогическия съвет на училището,
протокол № 6 / 17.02.2016 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2016/2017 година:
1. За учебната 2016/2017 година се осъществява прием на ученици в първи клас в една паралелка.
2. На основание чл. 35, ал.1 от ППЗНП в първи клас се приемат деца на 7 години, навършени в
съответната календарна година. Деца навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по
преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие
позволява това.
3. Родителите /настойниците/ подават в определен срок заявление (по образец) до директора на
училището за постъпване на детето в първи клас.
4. Записването на децата в първи клас става в определен срок с оригинала на удостоверението за
завършена подготвителна група и копие на акта за раждане на детето.
5. Училищното обучение може да започне и по-късно от 7 годишна възраст след писмена молба
на родителите или настойниците и с решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване
към РИО.
6. Записването на децата в първи клас след определения срок, се извършва при наличието на
свободни места.
УТВЪРЖДАВАМ:
I. Необходими документи за приемане на ученици в първи клас за учебната 2016/2017година:
1. Заявление за записване в I клас /Приложение № 1/.
2. Копие на акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравнение).
3. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал.
II. График на дейностите за прием и записване на ученици в I клас за учебната 2016/2017
година /Приложение № 2/.
III. Критерии за класиране на деца в първи клас за учебната 2016/2017 година в случай, че
броят на подалите заявления е по-голям от броя на местата:
1. Живеят по постоянен или временен адрес в насeлените места:
с.Глухар,с.Вишеград,с.Островица,с.Пепелище,гр.Кърджали (представя се адресна
регистрация на родителя);
2. Детето е завършило подготвителна група ;
3. Да има брат/сестра, учащи в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“с.Глухар;
4. Да е с родители, които са учители или служители в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“с.Глухар;
5.Деца със специални образователни потребности;
6.Деца близнаци и/ или сираци.
7.Деца
на
инвалиди,живеещи
в
близост
до
училището

Критериите са подредени по тежест и се прилагат при наличие на повече кандидати от определените
за прием в I клас места. Те са основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от
датата на подаване на документите.
НАЗНАЧАВАМ:
1. Комисия за прием на ученици в първи клас за учебната 2016/2017 година, в състав:
Председател: Емине Джелил Якуб
Членове:
1. Нурие Байрям Халил
2. Мукатез Касим Юсуф
2.Задължения на комисията:
• Провежда информационна кампания сред деца и родители/настойници/, относно реда на прием,
графика на дейностите по приема и критериите за класиране.
• Приема и обработва постъпилите документи за прием в I клас.
• Разпределя учениците по паралелки, съобразно изискванията на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и предпочитанията на
родителите/настойниците.
• Представя своевременно списъците на паралелките на директора за окончателно разпределение.
Контрол върху изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР:
/Ширин Хайрула/
подпис

Запознати:
1.Емине Якуб 2.Нурие Халил 3.Мукатез Касим -

Приложение № 1 към Заповед №530-172 /24.02.2016 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ОУ„Св.Св.Кирил и Методий”
с.Глухар,общ.Кърджали

ЗАЯВЛЕНИЕ
От
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена на родител/настойник)

Адрес: ………………………………………………………………..Телефони за връзка: домашен: …………………
мобилен:………………..
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля, детето
ми……………………………………………………………………………………………………….
(трите имена на детето)

да бъде записано в първи клас за учебната 2016/2017 година в повереното Ви училище.
1.Желая детето ми да изучава следните задължителноизбираеми предмети (ЗИП) (три предмета по 1
час седмично):
1…………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………
2.Желая детето ми да се обучава целодневно: ДА / НЕ
(заградете с кръгче желанието си)

3.Желая детето ми да изучава .................................. ……………език, който се въвежда от втори клас.
(посочете чужд език)

4.Прилагам следните документи:
1………………………………………..
2………………………………………..
3………………………………………..
с.Глухар,
дата………..201…г.

Родител /настойник/:

(подпис)
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График
на дейностите за прием и записване на ученици в I клас
за учебната 2016/2017 година
№

ДЕЙНОСТИ
СРОК
Запознаване на децата и родителите с условията, които
1.
До 30.04.2016г.
предлага училището
2. Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на
дейностите, необходимите документи и критериите за подбор
15.04.2016 г.

ОТГОВОРНИК
Комисия за прием на
ученици

.
3. Дни на отворените врати

ученици
Комисия за прием на
ученици

24.04.2016г.
4. Поставяне на информационното табло в сграда на училището
реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи
27.04.2016 г.
и критериите за подбор.

Комисия за прием на

Комисия за прием на
ученици

5. Подаване на заявления за записване с приложено копие на акта
Комисия за прием на
От 04.05.2016 г. До ученици
за раждане на детето.
6. Записване на учениците в първи клас с оригинала на 31.05.2015 г.
От 01.06.2016 г.
удостоверението за завършена подготвителна група.

Комисия за прием на
ученици

7. Обявяване на списъка на записаните ученици в първи клас за
учебната 2016/2017 година . Поставяне на списъка на
До 17.06.2015 г.
информационното табло в сграда на училището.
18.06.2016 г.

Комисия за прием на
ученици

Комисия за прием на
Обявяване на свободните места за прием на ученици в първи 19.06.2016 г.
ученици
клас.
9.
От 22.06.2016 г. до Комисия за прием на
ученици
Приемане на заявления за записване на ученици в първи клас на запълване на
обявените свободни места.
свободните места
10. Провеждане на родителски срещи на паралелката.
Комисия за прием на
26.06.2016г.,
начален час 18.00 ученици
часа
8.

05.09.2016г.,
начален час 18.00
часа

