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Осковно училигце „Летко Рачов Сдавейков"

гр. Леиsера, ул.,, Третимарт "Xs3, Я 0350/6-21-33, е-mail:ou slaveikov@abv.bg

УЧИЛИЩЕН
ПЛАН - ПРИЕМ

ЗА ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ОСНОВИО УУИЛИщЕ „ПЕТКО РА цОВ СЛАВЕйКОВ "

гр. ПеиSера, ул. „Третимарт "Ns3, l0350/6-2I-33, е-таИг ои slaveiko ►Гaubxбв

ПЛАН-ГРАФИК
за прием на ученици за обучение в I клас
в ОУ „Петко Р . Славейков" - гр. Пещера
за учебната 2020/2021 год.

Планът за прием на учеиицн за обученне в I клас е прнет на Педаroгически сьвет - протокол
Ns.7/13.03.2020 г. ,съгласуван е с Обществения сьвет към училящето - протокол Ns 5/ 05.03.2020
г. и е утвърден със заповед на директора Ns 280/27.03.2020 г.

1. Графвк на дейностите за извъртване на приема в I-ви клае sa уч.2020/21 г.
1.1 Педагогическият съвет след сьгласуване с Общесгвения сьвет приема План за
прием на ученици за обучение в I клас в ОУ „Петко Р. Славейков" - Пещера за уцебната
2020/2021 год. - до 27.03.2020 год.

1.2 Проучване регистьра и обхождане от началните учители на подлежащите на
задължитегтно обученне деца - до 15.03.2020 год.
1.3 Директорът утвърждава сьс заповед училищния план лрием - до 30.03.2020 год.
1.4 Със заповед директора олределя училищна комисия, която да приема заявленията
и извършва всички дейносги по приема на ученииите в I клас - до 30.03.2020 год.

1.5 Провеждане на среща и разговори

с родителите/настойници на децата

подлежащи на обучение за I клас - до 31.05.2020 год.
1.6 Подаване/приемане на заявление за записване на учениците с приложени
необходнми документи - от 01.06.2020 год. до 05.06.2020 год.
1.7 Класиране и обявяване на списъците на приетите в I клас. Списькът с класираните
ученици се поставя на видно място на входа на училището - 08.06.2020 год.
1.8 Провеждане на първата родителска среща. Проучване нагласите на родмтелите за
участие на учениците в целодневно обучение и избираеми учебни часове - разширена
подготовка - до 09.06.2020 год.
1.9 Записване на децата в I клас - от 05.06.2020 год. до 09.06.2020 год.
1.10 Обявяване на свободни места - 10.06.2020 год.
1.11 Попълване на свободните места - от 10.06.2020 год. до 11.09.2020 год.
1.12. Провеждане на втора родителска среща и обявяване на паралелките - до
08.09.2020 год.
1.13 Утвърждаване на списъците - до 14.09.2020 год.
1.14 Изпращане в общината списьк на записанкге ученици в I клас към момента - до
13.09.2020 год.
2. Необходимн документв за запвсване :

2.1. Заявление от родителя (настойника) за записване на детето по образец на
училището.
2.2. Удостоверение за завършен подготвителен клас (група) - оригинал
2.3. Акт за раждане на детето - копие
2.4. В случай, це детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите
декларират писмено обстоятелетвото чрез собственоръчно попълнена декларация.
2.5. Заявления от родителя (насгойника) за включване на детето в целодневно
обучение и избираеми учебни часове - разширена подготовка /по желание на
родителяlпасroйника/
3. Критерии за подбор на ученнцнте :
С предимство се приемат ученици :
1.Живеещи в близост до училището .
2. Деца, с по-големи братя или сестри, обучаващи се в училището ни. •
3. Деца с трайни увреждания .
4. Деца на учители и служители от училището.
Настоящият план да се постави на видно мясro в училище за сведение на родителите.

