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З А П О В Е Д 

 

№.   425 - 1 /12.03. 2018 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  /09 .01.2018г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 
                       Ред за приемане на ученици в І клас , навършили 7 години в календарната 2018г. 

за учебната 2018/2019 година от 01.04.018г.( 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. 

А. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на 

родителите /настойниците/. 

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

карта на района) 

1.1. Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището  и 

постоянния/,настоящият им  адрес не е променян в последните над 3 години преди 

подаване на заявлението;  

1.2. Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището 

повече от 1 година ,но постоянния/настоящият им  адрес  е променен  в периода през 

последните от 1 до  3 години преди подаване на заявлението;  

1.3. Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището 

повече от 1 година ,но постоянния/настоящият им  адрес  е променен   през последната  1 

година преди подаване на заявлението;  

1.4. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на 

училището  преди подаване на заявлението;  

 За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по 

благоприятен за ученика. 

 2.Необходими документи за първа, втора, трета и четвърта групи: 

2.1.Лична карта на родител с настоящата адресна регистрация; 

2.2.Оригинал на удостоверение за промени на  постоянен адрес на детето, издадено от 

съответната администрация; 

2.3. Копие от удостоверение за раждане на детето. 

 

Б. Когато с броя на децата в определена група се надхвърля броя на местата, определени от 

училищния план-прием, децата от тази група се подреждат според следните допълнителни 

критерии: 

1.1.Дете с трайни увреждания над 50 %-6 точки. Удостоверява се с копие решение на 

ТЕЛК. 

1.2. Дете с двама починали родители;- 5 точки. Удостоверява се с копие от Акт за смърт на 

родителите. 



1.3.Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището – 22 точки. Удостоверява 

се с копие от титулната страница на бележника от настоящата учебна година на брата или 

сестрата; 

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

1.5. 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 /-2 точки. 

1.6. Деца близнаци  - 2 точки. 
    В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е 

по-голям от броя на свободните места се прилага процедура на случайно избрани входящи 

номера на тези деца. Процедурата се извършва в присъствието на представители на 

родителите и Обществения съвет на училището, определени със заповед на директора. 

 

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

“Тракия“ 
 

 

 

 

 

НАЗНАЧАВАМ 

 

       Комисия за прием на ученици в І клас за учебната 2018/2019 година  в състав: 

 

 Председател: Анна Владимирова – главен начален учител 

      Членове:  1. Минка Стоянова – старши начален учител 

                 2. Иванка Велкова  – старши начален учител 

                 3. Марийка Илиева – старши начален учител 

                 4. Иванка Димова – старши начален учител 

                 5. Бянка Стоянова – старши начален учител 

                 6. Алексей Настев – старши начален учител 

                 7. Петя Кирчева – старши начален учител 

                 8. Елена Коларова – начален учител 

                 9. Айфер Бабаева – старши начален учител 

                10. ЗлатославаДимова –  начален учител 

 

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  за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година 

СРОК ДЕЙНОСТ 

30.03.2018г. Обявяване на брой места и прилежащия 

район на училището за прием на ученици в 

първи клас. 

Информация за брой места се обявява на 

интернет страницата на училището. 

От 16.04.2018г. 

До16.05.2018г. вкл. 

Подаване 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. 

 

04.06.2018г. в17.00ч. Разглеждане на заявленията  и обявяване на 

списъци на приетите деца на първо класиране 

на децата 

05.06.2018г. до 08.06. 2018г. Записване на приетите ученици с оригинални 

удостоверения за завършена подготвителна 

група. 

 

11.06.2018г. до 12ч. Обявяване на свободните места след първо 

класиране. 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. 

 

От 11.06.2018г. до 12.06.2018г. Подаване на заявления за участие във второ 

класиране и записване на ученици на 

свободните места. 

От 13.06.2018г.  Обявяване на списъци на приетите деца на 

второ класиране. 

Обявяване на свободните места за трето 

класиране. 

От 14.06.2018г. Подаване на заявления за участие в трето 

класиране и записване на ученици на 

свободните места. 

18.06.2018г. от 18.00ч. Провеждане на родителски срещи на 

новосформираните класове. 

Обявяване на броя на  групите за целодневна 

организация на учебния ден и списъци на 

учениците в тях. 

 



От 18.06.2018г. до 14.09.2018г. Информация за брой места се обявява на 

интернет страницата на училището. 

 

 

 

Необходими документи: 

 

1.Заявление за записване на ученици в І клас през учебната 2018/2019год./по образец/; 

2. Копие от Акт за раждане на детето и оригинал за сверка; 

3. Лична карта на родител/настойник за сверка; 

4. По точка А.1.1,1.2,1.3 и 1.4: удостоверение за промени на постоянен  адрес на детето, 

издадено от съответната администрация; 

5. По точка Б.1.1: копие от решението на ТЕЛК. 

6. По точка Б.1.2: копие от Акт за смърт на родителите. 

7.По точка Б.1.3:  копие от титулната страница на бележника от настоящата учебна година 

на брата или сестрата; 

8. По точка 1.5: 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.paisii-kardjali.com 

 

Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет от 09.01.2018г. 

 

Контрол по заповедта възлагам на г-жа Валентина Tерзиева, заместник-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 РУО на МОН гр. Кърджали. 

 

  
ЗЛАТКО АТАНАСОВ 
 

ДИРЕКТОР: 

 

 

 

 
 

 

 


