ЗАПОВЕД № РД-08 –393/22.02.2018 г.

На основание чл. 259, ал.1 ЗПУО, Заповед № РД-06-1 от 02.01.2018г. на
Началника на РУО на Благоевград, Решение на ПС от 21.02.2018г., във
връзка с чл. 45, ал.1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в
училищното образование от 01.09.2016, , изм. и доп. от 26.09.2017 г. и след
съгласуване с Обществения съвет на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
ОПРЕДЕЛЯМ
1. Брой паралелки в първи и пети клас за учебната 2018/2019
година:
Клас
Брой паралелки
Брой места в тях
Първи

4

88

Пети

3

82

2. Брой паралелки във втори, трети, четвърти, шести и седми клас
за учебната 2018/2019 година:
Клас
Брой паралелки
Брой свободни места в
тях
Втори
4
1
Трети

4

5

Четвърти

4

0

Шести

3

0

Седми

3

0

3. Брой групи за целодневна организация на учебния ден:

Клас

Брой паралелки

Първи

4

Брой групи за
целодневна
организация
4

Втори

4

3

Трети

4

2

Четвърти

4

1

Пети

3

1

Шести

3

1

УТВЪРЖДАВАМ
I. Правила за прием на ученици в І клас за учебната 2018/2019г. в
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце
Делчев
1 . Общи положения.
В Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев
ще бъдат приети 88 ученици, разпределени в четири паралелки.
В І клас постъпват деца, които навършват 7 години през 2018 г.;
Навършили 6 години деца могат да постъпят в І клас по преценка на
родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им
развитие позволява това.
За участие в приема в І клас родителите/настойниците на детето
подават писмено заявление (по образец) за желание за обучение в Първо
основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“.
2. Критерии за подбор при приемане на ученици в І клас на Първо
основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, когато броят на подадените
заявления е по-голям от броя на местата за обучение.
2.1. Местоживеене на ученика в близост до училището.
2.2. Деца, чиито братя и сестри са ученици в Първо основно училище
„Св. Св. Кирил и Методий“.
2.3. Деца с трайни увреждания над 50%.
2.4. Деца сираци.

2.5. Деца, местоработата на родителите на които е в близост до
училището.
3. Необходими документи за записване.
3.1. Заявление по образец.
3.2. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал).
3.3. Акт за раждане (копие) - за сверяване на лични данни.
3.4. Писмена декларация от родители, чието дете не е посещавало
подготвителна група.
3.5. След записване на ученика се попълва заявление за избор на часове
от раздел Б „Избираеми учебни часове“ и заявление за избор на спортни
дейности.
4. График на дейностите.
4.1.

4.2.

Изискване на списъци от Об А, на децата, подлежащи на обучение
в І клас (съгласно чл.47, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016г. за
организацията на дейностите в училищното образование).
СРОК: до 31.01.2018г.
Провеждане на заседание на ПС за определяне реда за прием на
ученици в I клас за учебната 2018/2019г.
СРОК: до 28.02.2018г.

4.3.

Даване на становище от Обществения съвет относно училищния
план-прием.
СРОК: до 10.03.2018г.

4.4.

Изготвяне на заповед от директора на училището за утвърждаване
на училищен план-прием за 2018/2019г. и
приетите на
педагогически съвет правила за прием, в т.ч. график на дейностите,
необходими документи, срокове и критерии за подбор на ученици
в първи клас.

4.5.

СРОК: до 30.03.2018г.
Поставяне на видно място на информацията за реда, сроковете и
критериите за класиране на учениците в I клас.

4.6.

СРОК: до 30.03.2017г.
Информиране на Началника на РУО за дейностите относно приема
на ученици в I клас за учебната 2018/2019г.
СРОК: до 10.04.2018г.

4.7.

4.8.

Подаване на заявления, класиране и записване на ученици в І клас.
СРОК: от 31.05. 2018г. до
26.06.2018г.
Обявяване и поставяне на видно място на списъци с входящите
номера на записаните ученици по паралелки.
СРОК до 27.06.2018г.

4.9.

Провеждане на „отворени врати“ и родителски срещи.
СРОК до 25.05.2018г.
до 05.09.2018г.

4.10. Записване на ученици след 26.06.2018г. се извършва при наличие
на свободни места, след подаване на заявление и представяне на
необходимите документи.
II.
Прием на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година.
За учебната 2018/2019 година в V клас ще бъдат обучавани 82 ученици,
разпределени в три паралелки.
Учениците, завършили начален етап в Първо основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ продължават обучението си в V клас в училището.
Чрез родителите си те подават заявления за:
 избор на часове от раздел Б „Избираеми учебни часове“;
 избор на спортни дейности;
 целодневна организация на учебния ден.
При участие и класиране на ученици, завършили начален етап, в
държавния план-прием в V клас в ПМГ „Яне Сандански“, освободните
места могат да бъдат попълвани от ученици от други училища, при спазване
на чл. 61 от Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
III. Училищна комисия за прием в I клас за учебната 2018/2019
година в състав:
1. Мариана Тошева – ЗАТС;
2. Мария Дарева – старши начален учител;
3. Марияна Рускова – начален учител.

След изтичане на срока за прием на документи за записване в първи
клас, училищната комисия разглежда представените документи и изготвя
протокол за класиране на учениците. Протоколът с входящите номера се
публикува на интернет страницата на училището.
Настоящите правила са разработени на основание Наредба за
финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование и Наредба № 10 за организация на дейностите в
училищното образование от 11.09.2016г. , изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 бр. 77
от 26.09.2017 г. Приети са на заседание на ПС на 21.02.2018г. и са
съгласувани с Обществения съвет с протокол №2 от 21.02.2018 г.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Магдалена
Цветкова-Бусарова - заместник-директор, УД.
Директор: ................
Людмила Дерменджиева

Запознати със заповедта:
Магдалена Цветкова-Бусарова ................
Мариана Тошева .......................................
Мария Дарева ............................................
Марияна Рускова ......................................

