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З А П О В Е Д 

 

№.   280 /16.01. 2017 г. 
 

На основание чл. 45, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016г. за организация на 

дейностите в училищното образование на МОН и в изпълнение на решението на 

Педагогическия съвет – Протокол №    4  /13 .01.2017г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 
                       Ред за приемане в І клас на ученици , навършили 7 години в календарната 2017г. 

за учебната 2017/2018 година от 01.03.2017г.( осн. чл.43 ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016г. и 

График  на дейностите по приема на ученици в пьрви клас на Община Кърджали ). 

 

Критерии за подбор на кандидатите за постъпване в І клас. 

Водещ критерий е близостта на училището до настоящия адрес на родителите 

/настойниците/ и  или най-краткото време за достигане до училището. 

1. Деца, подлежащи на задължително обучение в района на СУ“Отец Паисий“ (прилага се 

карта на района) 

1.1. Живеещи в района с уседналост над 6 месеца към 01.04.2017г. – 20 точки. 

Представя  се:  

а/лична карта на родител с настоящата адресна регистрация; 

б/удостоверение за настоящ адрес; 

в/договор за наем 

1.2. Живеещи в района с уседналост под 6 месеца към 01.04.2017г. – 10 точки. 

Представя  се:  

а/лична карта на родител с настоящата адресна регистрация; 

б/удостоверение за настоящ адрес; 

в/договор за наем 

1.3. При подаване на документи на деца от други райони, за критерия „местоживеене“  се 

използва следната точкова система: 

Гр.Кърджали - 3 точки; 

Други райони - 1 точка. 

2.При по-голям брой кандидати се прилагат следните критерии: 

2.1.Дете с трайни увреждания над 50 %-3 точки 

2.2. Дете с двама починали родители-3 точки 

2.3.Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището -3 точки.Удостоверява се с 

ксерокопие от титулната страница на бележника от настоящата учебна година на брата или 

сестрата; 

2.4. Деца, завършили подготвителна група в СУ “Отец Паисий” гр. Кърджали-3 точки. 

2.5. Месторабота на родителите в близост до училището -3 точки. 

2.6. Деца със специални образователни потребности, живеещи в района на СУ “Отец 

Паисий”  ./ В една паралелка не може да има повече от едно дете със СОП /-3 точки. 

2.7. Деца близнаци  /-3 точки. 
2.8. Деца на учители и служители от училището. -3 точки. 



 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО: 
Булевард “Беломорски“; ул.“Булаир“; булевард “България“ и булевард 

“Тракия“ 
 

 

 

 

 

НАЗНАЧАВАМ 

 

       Комисия за прием на ученици в І клас за учебната 2017/2018 година  в състав: 

 

 Председател: Тодорка Карагяурова 

      Членове:  1. Дияна Чолакова 

                 2. Росица Точева        

                 3. Величка Димитрова 

                 4. Емилия Георгиева 

                 5. Цветана Петрова 

                 6. Антоанета Недялкова 

                 7. Даниела Колева 

                 8. Жени Георгиева 

                 9. МариетаДимитрова 

 

Комисията:  

1. Провежда информационна кампания сред деца и родители относно реда на прием, 

графика на дейностите по приема и  разработва критериите за класиране в случай че 

постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на 

заявлението не е критерий. 

2. Приема и обработва постъпилите документи за прием в първи клас. 

3. Изготвя протокол с имената на приетите ученици и своевременно го представя на 

директора. 

 

 

 

 



 

График на дейностите. 

 

1. Примане на заявления  по образец  и всички други необходими документи за записване 

на ученици в І клас включително и декларация за целодневна организация на учебния 

ден – срок от 01.03.до 20.05.2017г. 

2. Разглеждане на заявленията  и обявяване на списъци на приетите деца до 31.05.2017г. 

3. Обявяване на Първо класиране на децата за първи клас  на 01.06.2017г., 17.00 часа 

4. Записване на приетите ученици с оригинални удостоверения за завършена 

подготвителна група – от 01.06. до  14.06.2017г. 

5. Обявяване на свободните места след първо класиране – срок 15.06.2017г.до 17.00 

часа.За свободни се считат местата необходими за достигане на максималния брой 

ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка.В 

случай на класиране на близнак, другият може да бъде приет над посочения за 

максимален брой ученици. 

6. Приемане на заявления, второ класиране и записване на ученици на свободните места – 

от 16.06. до 20.06.2017г. 

7. Обявяване на свободни места  – срок 21.06.2017г., като попълването им се извършва в 

срок до 15.09.2017г. 

8. Провеждане на родителски срещи на новосформираните класове – 14.06.2017г./сряда/ 

9. Обявяване на броя на сформираните групи за целодневна организация на учебния ден и 

списъци на учениците в тях – 14.06.2017г. 

  

Необходими документи: 

 

1.Заявление за записване на ученици в І клас през учебната 2017/2018год./по образец/; 

2. Ксерокопие от акт за раждане на детето и оригинал за сверка; 

3. Лична карта на родител/настойник за сверка; 

4. По точка 1 и 2: лична карта на родител с настоящата адресна регистрация, удостоверение 

за настоящ адрес, договор за наем/нотариално заверен/; 

5. По точка 2.3: ксерокопие от титулната страница на бележника от настоящата учебна 

година на брата или сестрата; 

6. По точка2.6: пълен комплект документи за специфичната потребност на детето. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ / ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ 

Документи се приемат всеки работен ден от 08.00 до 16.30 на първия етаж в  

информационния център на училището. 

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационно табло на първия етаж 

и в сайта на училището www.paisiionline.hit.bg. 

 

Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет от 13.01.2017г. 

 

Контрол по заповедта възлагам на г-жа Валентина Tерзиева, помощник-директор по УД. 

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

       Копие от заповедта да бъде поставено на видно място в училищната сграда , да бъде 

публикувана на сайта на училището и сайта на РИО на МОН гр. Кърджали. 

 

  
ЗЛАТКО АТАНАСОВ 
 

ДИРЕКТОР: 


