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ПРОЦЕДУРА 

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

В УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 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 

2020/2021 година (родени през 2013 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 2019/2020 ГОДИНА 

 

mailto:ou_slaveikovo1060@abv.bg


№ 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 15.03.2020 г. 

2 Издаване за заповед от директора на училището за 

утвърждаване на план-приема на училището за 

2020/2021 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. 

До 30.03.2020 г. 

3 Директорът информира началника на РУО за 

утвърдения училищен план-прием  

До 10.04. 2020 г. 

4  Приемане на заявления за записване в 1 клас за 

учебната 2020/2021 г. 

От 15.04.2020г.  

до 31.05.2020 г.  

 Обявяване на списък с приетите ученици На 01.06.2020г. 

5  Записване на учениците От 01.06.2020г.  

до 05.06.2020г. 

6 Родителска среща  На 08.06.2020 г. 

9 Обявяване на свободните места и попълване От 05.06.20г.  

до 04.09.2020 г. 

10 Утвърждаване на списъците на приетите ученици 

по паралелки от директора  

На 04.09.2020 г. 

11 Родителска среща На 07.09.2020 г. 

 

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. 

Създадени са условия за провеждане на целодневна организация на учебния ден  

съгласно чл. 102, ал. 2 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

във връзка с раздел III, чл. 18, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, съобразно подадените 

заявления от родителите до 04 септември 2020 г. 

 

 

 


