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 ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА  
УЧЕБНАТА 2016/2017г. 

 
 

   І . УСЛОВИЯ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ : 
1. В ОУ ”П. Р Славейков” могат да подават документи за ПГ родителите  на 

деца, родени през 2010 и 2011 година .   
   

2.Приемат се следните документи: 
                 - заявление от родител по образец 
                 - копие от акт за раждане на детето 
                 - копие от лична карта на родител 
Оригиналите се носят за сравнение! 
 
ІІ.РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 
      1.Заявления се подават от родителите по време на учебната 2015/16 година. 

2.Заявления се приемат всеки работен ден от 8,00 до 15,30 часа в канцеларията 
на училището./ до 18 ч. в кабинет на пом. директори/ 

            3.Записването с пълен комплект документи се извършва от 01.06 – 30.06.2016 г.        
 4. След подаване на заявлението , всеки кандидат получава входящ номер. 
         5.Списъците със записаните се изнасят на 01.07.2016 г. 

6.  При наличие на свободни места приемът на документи продължава до    
14.09.2016 г. 
 

3.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА 2016/2017  ГОДИНА 
 
   1.Деца, живеещи в непосредствена близост до училището. 
   2.Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището. 
   3.Деца на учители и служители в училището. 
   5.Деца със специални образователни потребности и /или/ хронични заболявания 
   6. Деца близнаци и деца сираци 
   6. Ред на подаване на документите до запълване на местата 
                                                                   
 
 
 
 
 



 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”П.Р СЛАВЕЙКОВ”- БУРГАС 

 
 
 

 
На основание решение на Педагогическия съвет  

Протокол №3 от 27.01.2016 г. 

Обявяваме  
за учебната 2016/2017 г. прием в 

 две групи за предучилищна подготовка за деца 
 
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 
 

1. Заявление за записване  
2.   Копие от акт за раждане на детето 
3.   Копие от лична карта на родител 
 
ОРИГИНАЛИТЕ СЕ НОСЯТ ЗА СРАВНЕНИЕ 
 
 

Заявления се приемат всеки работен ден от 8,00 до 15,30 часа в канцеларията на 
училището./ до 18 ч. в кабинет на пом. директори/ 
Списъците със записаните се изнасят на 01.07.2016 г. 
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