
СОУ “ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

С. СИНДЕЛ
тел. и факс : 05 100 / 2222                                  e-mail:sou_sindel@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-07-126/01.03.2016 г.

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ППЗНП, чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба №7/29.12.2000 г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата  в паралелките и
групите на училищата, детските градини и обслужващи звена, и във връзка с решение на ПС с
Протокол № 7 от 23.02.2016 г. за условия и ред за приемане на ученици в първи клас

Н А Р Е Ж Д А М

І. Следният ред за прием на ученици в първи клас за учебната 2016/2017 година:
1. За учебната  2016/2017 година да се осъществи прием на ученици в първи клас  в 1

паралелка,  24 места.
2. На основание  чл.  35,  ал.  1  от  ППЗНП 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,  ако  физическото  и  умствено
развитие им позволява това.

3. Родителите  /настойниците/  подават  в  определен  срок  заявление  /по  образец/  до
директора на училището за постъпване на детето в първи клас.

4. Записването на децата в първи клас става в определен срок с подаване на оригинала на
удостоверението за завършена подготвителна група и копие от Акта за  раждане на детето.

5. В  случай,  че  детето  не  е  посещавало  подготвителна  група  се  прави  проверка  в
Регистъра на учениците на МОН – www2.mon.bg/adminrs

6. Детето може да започне и по-късно от 7 години след подаване на писмена молба от
родителите или настойниците и след решение на ЕКПО към РИО.

7. Записването на децата в първи клас след определения срок, се извършва при наличието
на свободни места в паралелката.

     ІІ. УТВЪРЖДАВАМ:
1. График на дейностите по прием на ученици в първи клас, както следва:

Провеждане  на  среща  с  родителите  на
децата,  подлежащи  за  1  клас  в
ЦДГ“Синчец“-с. Синдел

07.03.2016

Подаване на заявления за 
записване

от 03 май до 30 май

Разглеждане на заявленията и обявяване
 на списък на приетите деца

на 03 юни 2016 г.в 17,00 часа

Записване на ученици за
първи клас

от 06 юни до 07 юни 2016 г.

Обявяване на свободни места на 08 юни 2016 г. до 17,30 часа
Записване на ученици, желаещи
да заемат свободните места

от 09 юни до 10 юни 2016 г.

Обявяване на останалите
свободни места 

На 13 юни 2016 г.

Попълване на останалите свободни места До 15 септември 2016 г.



2. Необходими документи за прием на ученици в първи клас за учебната 2016/2017
година.:
2.1. Заявление от родителите за записване в първи клас – училищна бланка;
2.2. Копие от Акт за раждане на детето /представяне на оригинал за сравнение;
2.3. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

3. Комисия  за  прием  на  документи  и  класиране  на  ученици  и  задължения  на
същата в състав:

Председател:
      Цветанка Христова Янкова

            Членове:
                         Боряна Емилова Агопян

  Валентина Кирилова Лазарова

3.1. Задължения на комисията:
3.1.1. Приема  документите,  проверява  наличието  на  редовността  им,  сравнява

оригиналите с копията на документите и връща оригиналите на родителите;
3.1.2. Завежда с входящ номер в дневника за входяща кореспонденция на училището

подадените документи;
3.1.3. Подрежда документите на учениците по входящи номера и ги класира съгласно

посочените по-долу критерии;
3.1.4. Изготвя  списък  на  класираните  ученици  и  го  предава  на  директора  на

училището за утвърждаване.
3.2. Място на работа на комисията – учителската стая.

4. Критерии за подбор на кандидатите, когато броят на подадените заявления е по-
голям от броя на местата за обучение:

4.1. Деца, на които родителите са с постоянен адрес в с. Синдел;
4.2. Брат/сестра – ученик в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, доказуемо със служебна

бележка, издадена от училището;
4.3. Деца със специални образователни потребности.
Не се  прилагат  критерии за  прием на  ученици в  първи клас,  когато броят на

желаещите да се запишат, не надвишава обявените места.
5. Приетите ученици се записват в училището със следните документи:
5.1. Заявление за записване до директора на училището;
5.2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
5.3.  Декларация  от  родителите  за  случаите,  в  които  детето  не  е  посещавало

подготвителна група.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение.
Същата  да  бъде  изложена  на  видно  място  в  училище  за  информация  на  всички

желаещи.

Стела Христова
Директор на СОУ „Св.См.Кирил и Методий“
с. Синдел, общ. Аврен

Запознати със заповед № РД-07-126/01.03.2016 г.:

1. …………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………..
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