
 

ОУ ”АСЕН ЗЛАТАРОВ” С. СЛАВЕЙКОВО, ОБЩ. ПРОВАДИЯ 
ou_slaveikovo1060@abv.bg        тел. 05122 2211 

 

З А П О В Е Д 

№ РД 07- 70/ 23.03.2022 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

    На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл.44, ал.1 и чл. 45, ал. 1 от 

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, 

решение на ПС – протокол № 6/18.03.2022г. и становище на Обществения съвет към 

ОУ „Асен Златаров” с. Славейково взето с протокол № 2/ 21.03.2022г. за училищния 

план – прием в I клас и V клас за учебната 2022/2023 год. 

 

 УТВЪРЖДАВАМ: 

 

1. По чл. 41 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование е определен училищния план-прием за учебната 

2022/2023 г., както следва: 

       1.1. По чл. 41, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. 

Клас: Брой паралелки: Брой на местата в паралелките: 

I   клас 1 22 

V клас 1 26 

 

     1.2.  По чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. 
Клас: Брой 

паралелки: 

Общ брой на 

учениците в 
паралелките: 

Промяна на броя 

на паралелките: 

Свободни места в 

тях: 

II 1 22 - 21 

III 1 22 - 21 

IV 1 22 - 20 

V 1 26 - 23 

VI 1 26 - 24 

VII 1 26 - 23 

 

        1.3. По чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. 
Клас: Планирана целодневна организация на учебния ден за цяла паралелка: 

Брой групи: Брой ученици в групите: 

I - - 

II - - 

III - - 

IV - - 

V - - 

VI - - 

VII - - 

 

Група: Планирани смесени групи за целодневна организация на учебния ден: 

От кои класове е съставена 

групата: 

Брой ученици в групата: 

- - - 
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       1.4. По чл. 41а, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. 

Клас: Планирана организация на учебния ден: 

Наличната материално-

техническа база дава възможност 
за осигуряване на ЦОУД 

                     /да/ не/ 

Училището има възможност да 

обезпечи полудневната организация 
на учебния ден преди обяд 

                   /да/ не/ 

I - - 

II - - 

III - - 

IV - - 

V - - 

VI - - 

VII - - 

 

2. Училищният план-прием за 2022/2023г. е определен от директора на училището  

въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната 

мрежа, стратегията на общината и други фактори съотносими към спецификата 

на училището, съгласно изискванията на чл. 42 от Наредба № 10/01.09.2016г. 

 

3. Училищният план-прием се осъществява съгласно процедура на училището за 

осъществяване на план-приема, включваща и график на дейностите по приема на 

учениците в I клас, която е неделима част от настоящата заповед. 

 

4. Необходими документи при кандидатстване за прием в училището: 

1. Заявление за записване  в училище (по образец). 

2. Оригинал  на удостоверение за завършена подготвителна група/клас. 

3. Копие за акт на раждане. 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

I. Училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием за учебната 2022/2023 

година: 

1. Състав на училищната комисия за изпълнение на училищния план-прием: 

- Севим Фазлова – старши учител, председател на комисията; 

- Невим Фазлова – старши учител, член на комисията; 

- Милена Савова – старши учител, член на комисията. 

 

II. Задължения на комисията за изпълнение на училищния план-прием: 

1. Приема заявленията за прием в I клас и V клас, и придружаващите ги документи. 

2. Спазва процедура на училището за осъществяване на план-приема. 

3. Завежда документите във входящия дневник на училището. 

4. Извършва всички дейности по приема на учениците, включително изготвянето и 

представянето на необходими справки и списъци. 

 

    Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. Копие от заповедта да бъде публикувано на сайта на училището в срок до 

30.03.2022г. от председателя на училищната комисия по приема. 

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.     

 

                                                                                             Директор ОУ:……………….. 

                                                                                                                     (Валя Иванова) 

 



ОУ ”АСЕН ЗЛАТАРОВ” С. СЛАВЕЙКОВО, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА 
ou_slaveikovo1060@abv.bg        тел. 05129 2211 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ:…………………….. 

Директор на ОУ „А. Златаров” – Валя Иванова 

(съгласно Заповед № РД 07 – 70/ 23.03.2022г.) 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

НА ОУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ” ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАН-ПРИЕМ 

В УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

    

 

I. Необходими документи 

 
        1. Заявление за записване  в училище (по образец). 

        2. Оригинал  на удостоверение за завършена подготвителна група/клас. 

        3. Копие на акт  за раждане. 

         

     

II. Условия за приемане на документи 

 
    1. Училището е едно в населеното място, приемат се всички ученици подлежащи 

на задължително обучение. Документи за записване в I клас подават 

родители/настойници на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 

2022/2023 година (родени през 2015 година).  

     2. Деца навършили 6 години или навършващи 6 години в годината на 

осъществяване на приема, могат да постъпят в I клас по преценка на 

родителя/настойника с декларация от тяхна страна. 

      3. Началото на училищното образование (приемът в I клас) може да се отложи с 

една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването 

му в I клас. Отлагането става след обективна преценка на Регионалния екип за 

подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със специални 

образователни потребности. 

       4. Децата по т. 3 кандидатстват за прием в първи клас по настоящите правила 

през годината, през която навършват 8 годишна възраст. 

                                                                       
III. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА  

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

№ Дейност Срок 

1 Определяне на план-приема от директора на 

училището въз основа на анализа на броя ученици 

в населеното място, училищната мрежа и 

съобразно стратегията на Общината, съгласно 

чл.42 от Наредба №10 за организация на 

дейностите в училищното образование 

До 18.03.2022 г. 

2 Издаване за заповед от директора на училището за До 30.03.2022 г. 
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утвърждаване на план-приема на училището за 

2022/2023 година на основание чл.44, ал. 1 от 

Наредба №10 за организация на дейностите в 

училищното образование и определяне на 

училищна комисия по приема на основание чл. 45 

ал.1 от Наредба №10 за организация на дейностите 

в училище, която приема заявленията и извършва 

всички дейности по приема на учениците. 

3 Директорът информира началника на РУО за 

утвърдения училищен план-прием  

До 10.04. 2022 г. 

4  Приемане на заявления за записване в 1 клас за 

учебната 2022/2023г. 

От 15.04.2022г.  

до 31.05.2022 г.  

 Обявяване на списък с приетите ученици На 01.06.2022г. 

5  Записване на учениците От 01.06.2022г.  

до 05.06.2022г. 

6 Родителска среща  На 06.06.2022г. 

9 Обявяване на свободните места и попълване От 06.06.22г.  

до 03.09.2022г. 

10 Утвърждаване на списъците на приетите ученици 

по паралелки от директора  

На 03.09.2022г. 

11 Родителска среща На 05.09.2022г. 

 

Обезпечена е материалната база за първи клас според чл.16, ал 4 от Наредба 

10/01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование. 

Учебните занятия в 1 клас се провеждат само преди обед. 

 

 


