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Училищен прием за І клас на учебната 2021/2022 година
І. Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година:
1. За учебната 2021/2022 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в
две паралелки, до 48 ученици.
2. На основание чл. 8, ал.2 от ЗПУО 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 и при
готовност за училище, при условия и ред, определени в държавния образователен
стандарт за предучилищно образование.
3. Училищното обучение може да започне и по-късно от 7-годишна възраст при
условията на чл.8, ал.4 от ЗПУО и ред, установен в държавния образователен
стандарт за предучилищно образование.
4. Родителите/ настойниците подават до 31 май 2021 г. заявление по образец до
директора на училището за постъпване на детето в първи клас.
5. До 2 юни 2021 година на информационното табло при входа се обявява списъка с
класираните ученици.
6. Записването на децата в първи клас се извършва до 30 юни 2021 г.
7. На 01 юли се обявяват свободните места, като попълването им се извършва в срок
до 13 септември 2021 г.
ІІ. Необходими документи за приемане на учениците в първи клас:
1. Заявление за записване в първи клас – приложение
2. Копие от Удостоверение за раждане, като оригинала се представя за сравнение
3. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
4. Документ за самоличност на родител/ настойник – за справка
ІІІ. Критерии за подбор при записване в първи клас – в случай, че подадените
заявления надвишават определения брой места:
1. Деца с трайни увреждания над 50%.
2. Дете с един или двама починали родители.
3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището.
4. Дете със специални образователни потребности.
5. Дете настанено в приемно семейство за отглеждане или осиновено дете.
6. Деца от социални институции.
7. Деца от населени места включени в транспортната схема, за които училището е
средищно.
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