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Заповед №312/08 . ....,..91„8ЧL.;..-

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017г. 

1 . УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ : 
1. Постъпването на деца в първи клас се осъществява при спазване разпоредбите на 
законовите и подзаконови нормативни актове и при зачитане правото на избор на родителя. 

2. В ОУ"П.Р.Славейков" могат да подават документи за 1 клас родителите на деца, подлежащи 

на задължително обучение през учебната 2016/2017 година - родени през 2009 година. За 
родените преди 2009 година, родителят трябва да представи съответния документ за отлагане . 

З. Приемат се следните документи: 

- заявление от родител 
- копие от акт за раждане на детето 
- копие от лична карта на родител 
- декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение 
- удостоверение за завършена подготвител на група 
- документ, удостоверяващ ползването на предимство, съобразно критериите за подбор и 

прием в първи клас/ изисква се в случай, че е необходимо да се прилагат критериите/ 
Оригиналите се носят за сравнение! 

4. Записването става действително след представен оригинал на удостоверение за завършена 
подготвителна група, или декларация, за децата непосещавали подготвителна група. 

11.РЕд ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ В ОУ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ": 

1. За учебната 2016/17 година в ОУ „П.Р.Славейков" ще се приемат 72 деца в три паралелки 
първи клас,завършили предучилищна подготвителна група. Децата ще бъдат разпределени по 

24 в паралелка, съгласно Наредба №7/22.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на 

децата в паралелките и групите в училищата, като броят на децата е завишен с 10% над 
максималния брой./ до 24 в паралелка/ 
2. Приемът на децата се извършва по електронен път на страницата на община Бypгac
www.burgas.bg , съгласно правила и график, утвърдени от Кмета на община Бургас, съгласувано 

с Началника на РИО Бургас и Зам. кмета по образование. Регистрацията на дете за първи клас 

може да се извърши и от служебно лице от училище, посочено от родителя като първо 

желание. 

З. Заявления за постъпване в общинските училища се подават в сроковете, посочени в 

Правилата. 

4. Директорът на училище издава Заповед в която регламентира дейностите по приема в 1 кл. 

111. УЧЕБЕН ПЛАН 
Учениците в 1 клас ще се обучават по учебен план, съгласноНаредба № 4 от ЗО ноември 2015 г. 
Задължителни учебни часове- Съгласно Рамков учебен план за общо образование за основната 

степен на образование- 1 клас- 19 учебни часа 
1. Избираеми часове- З учебни часа, както следва: 

Български език и литература-1 час 

Математика- 1 час 
Изобразително изкуство- 1 час 

2. Факултативни учебни часове 

Информационни технологии- 1 час 
Английски/ Руски език- 1 час 
Театрална студия- 2 часа 
Вокална група- 2 часа 

Съгласно чл.14 ал.5,6 отНаредба № 4 от ЗО ноември 2015 г. за учебния план всяка седмица 
учениците от 1 клас 1 допълнителен учебен час за организиране и провеждане на спортни 



•. 

дейности и един учебен час на класа извън часовете,определени в рамковия учебен план. 

Обучението по ал. 5 и 6 може да се осъществява в блок от часове в зависимост от спецификата 
на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

На основание решение на Педагогическия съвет от 27.01.2016 г.обявяваме за учебната 
2016/2017 г. следните паралелки за 1 клас 

ПАРАЛЕЛКИ зип Факултативни учебни часове 

1 а клас 1. БЕЛ-1 час 1. Английски език 

2. Математика- 1 час 2. Руски език 

3. Изобразително изкуство- 1 ч. 3. Информационни 

1 б клас 1. БЕЛ-1 час технологии 

2. Математика- 1 час 4. Лечебна физкултура 

З. Изобразително изкуство- 1 ч. s. Театрално студио 

1 в клас 1. БЕЛ-1 час б. Вокална група 

2. Математика- 1 час 7. Религия- към ОДК 

З. Изобразително изкуство- 1 ч. 

111 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС 
No ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК/МЯСТО 

1. Информационна среща с родителите 18.04.2016 г. Директор 

на бъдещите първокласници 17.30 ч. Комисия по приема 

2. Дни на отворените врати 21.04-22.04.2016 г. Комисия по приема 

3. Подаване на заявления от родителите 25.04.-16.05.2016г. Електронна страница на 

за постъпване в първи клас на община Бургас/ 

общинските училища ОУ „П.Р.Славейков" 

4. Обявяване на резултатите с приетите 20.05.2016г. Електронна страница на 

първокласници на първо класиране община Бургас/ 

ОУ „П.Р.Славейков" 

5. Записване на класираните деца в 26.05-09.06.2016 г Комисия по приема в 1 

училище клас/ 
ОУ „П . Р.Славейков"-

Бургас 

6. Подаване на заявления от родителите 13.06-17.06.2016 г. Електронна страница на 

за участие във второ класиране община Бургас/ 

ОУ „П . Р.Славейков" 

7. Обявяване на резултатите с приетите 22.06.2016 г. Електронна страница на 

първокласници на второ класиране община Бургас/ 

ОУ „П.Р.Славейков" 

8. Записване на приетите деца в 22.06 - 30.06.2016 г. Комисия по приема в 1 

училище на второ класиране клас/ОУ 
„П .Р.Славейков"-Бургас 

9. Обявяване на свободните места след 05.07.2016 г. Електронна страница на 

второ класиране община Бургас/ 
ОУ „П.Р.Славейков" 

9. Родителски срещи по класове 01.09.2016 г. Учители на 1 клас 

17.30 ч. 

При наличие на свободни места след второ класиране приемът продължава от 05.07.2016 г. до 
14.09.2016 година . 


