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ЗАПОВЕД

№ 368/28.02. 2017 г.
На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и в съответствие с чл.2 от Наредба №5 за предучилищното
образование и съгласно утвърдени правила от Кмета на община Бургас
ОПРЕДЕЛЯМ

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА:

1. УСЛОВИЯ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :

1. В ОУ „п. Р Славейков• могат да бъдат записани в ПГ деца, за задължително
предучилищно образование .
2. Задължителни документи за записване на детето са:
попълнено заявление за записване по образец,

удостоверението за раждане на детето °"ригинал/ за сверяване- връща се веднага/
документ за самоличност на лицето, подаващо заявлението-оригинал./ за сверяване
връща се веднага/

3.

класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документите, в
определените срокове.

4.

Оригинали на удостоверяващи наличието на обстоятелства по съответните критерии за
прием документи следва да бъдат предстзвени на комщ:ията при записване с цел
сверяване верността на данните .

11.

РЕд ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

За учебната 2017/2018 г. в ОУ .п. Р Славейков" Бургас ще се приемат 48 деца в две
подготвителени групи.

Постъпването на децата в подготвителни групи се осъществява по желание на родителите,

съобразно утвърдени от Кмета на община Бургас правила.
1.Приемът на децата се извършва по електронен път.

2. Всички деца, кандидатстващи за приемане в ППГ към училища на тер1пор11ята на Община
Бургас се рег11стрират в Електронната система за записване на деца в детски градини и ясли на

територията на Община Бургас.
З . Заявления за постъпване в общински ППГ към училища се подават от 03.04.2017 г. до
21.04.2017 г.
4. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо клас11ране се извършва на 02.05 .2017 r .
в сайта на електронната система за прием и на видно място в ППГ към учи1111щето.

5. Род11телите на приетите деца писмено декларират желанието си, детето им да бъде
записано от 03.05.2017 г. до 16.05.2017 r. на място в училище, където са приети.
6 . Свободните места след първо класиране се обявяват на 18.05.2017 г.
7. Род11телите на непр иеmте деца могат да променят реда на желанията си при второ
класиране в срок от 19.05.2017 г. до 26.05.2017 г. чрез електронната система за записване
като подадат Заявление по образец на място в учил11ще.
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резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на

31.05.2017
09.06.2017 г.
9. Свободвите места след второ класиране се обявяват на 12.06.2017 г.
10. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при трето
класиране в срок от 13.06.2017 г. до 16.06.2017 г. чрез електронната система за записване 11ли
г., като за п исването на приетите деца става от

01.06.2017

г. до

като подадат Заявление по образец на място в уч11л11ще.

11. Обявяването на резултатите с приетите деца от трето класиране се извършва
21.06.2017 г. до 28.06.2017 г.
12. Свободните места след трето клас11ране се обявяват на 30.06.2017 г.

на

20.06.2017

•Друго дете от семейството, което посещава същото детско/учебно заведение към

15.09.17 г.;

г., като записването на приетите деца става от

13. Записването

на приетите деца след трето класиране се извършва в училище.

14. С предимство при

приемане се ползват следните категории деца:

•Дете с11рак/полусирак;
•Дете с трайни увреждания с

50% и над 50%;

• Трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци;
•Дете от приемно семейство;

•Деца на родители с постоянен адрес по лична картэ и с настоящ эдрес по удостоверение за
временна адРесна регистрация към съответният Център за административно обслужване.

15. Критерии за

класиране:

Класирането при приема на деца в ППГ в училище се осъществява на базата на точкова
система. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в

момента на записване на детето в училище. на място се представят всичк11 необходими
документи, доказващи съответните предимства. В противен случай детето няма да бъде
записано.

Основни критерии:

•Дете сирак/полусирак - 6 т.
•Дете с трайни увреждания с 50% и над 50% - 5 т.
• Трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци· З т.
•Друго дете на същите родители, което посещава уч11т1ще към

15.09.2017 г. - 3 т.

• Дете от приемно семейство - 3 т.
Допълю1телни критерии /на база избор на училище/

• Адресна регистрация в района на училището :
- с постоянен адрес по лична картэ - 2 т.
· с удостоверени е за временна адресна регистрация

- 1 т.

• за 1 желание: 3 т.
• за 2 желание: 2 т.
• за З желание: 1 т.
Класирането се 1ввършва на база събраю1 точки по основни и допълн11тел1ш критер1ш за всяко
о тделно желание.
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111. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПОДГОТВИТЕЛНИ
ГРУПИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.
ДЕЙНОСТИ

№

1.

ОТГОВОРНИК/МЯСТО

СРОК

Подаване на заявления от родителите

ОЗ.04.2017г.-

Електронна страница на

за постъпва11е в подготвителни групи

21.04.2017г.

община Бургас/
ОУ .П.Р.Славейков"

на общинските училища
Обявя ване на резултатите с пр11етите

2.

02 .ОS.2017 г.

Електронна страница на

община Бургас/

деца на първо класиране

ОУ „П.Р.Славейков"

3.

4.

Записване на масираните деца в

ОЗ.ОS.2017г. •

ОУ „П.Р.Славейков"·

училище

1б.05.2017г.

Бургас

Обявяване на свободните места спед

18.05.2017г.

Електронна страница 11а

община Бургас

първо масиране

ОУ „П.Р.Славейков"

s.

Подаване на заявления от родителите

19.05.2017 г. •

Електронна страница на

за участие във второ масиране

26.ОS.2017г

община Бургас/
ОУ .п.Р.Славейков"

Обявяване на резултатите с приетите

6.

31.05.2017 г.

електронна страница на

община Бургас/

деца на второ масиране

ОУ . п.Р.Славейков"

Записване на приетите деца в училИще

7.
8.

01.06.2017 г.·
09.06.2017 г.

ОУ .п.Р.Славейков"-

на второ ма с иране

Обявяване на свободните места спед

12 .06.2017г.

Електронна страница на

Бургас

община Бургас

второ класиране

ОУ „П .Р.Славейков"

9.

Подаване на заявления от родителите

13.06.2017 r. -

Електронна страница на

за участие в трето класиране

16.Об.2017r

община Бургас/

Обявяване на резултатите с приетите

20.06.2017 г.

ОУ „П.Р.Славейков"

.

10.

Електронна страница на

община Бургас/

деца на трето масиране

11.
12.

Записване на приетите деца в уч1111ище
на трето класиране

21.06.2017 Г.·
28.06.2017 г.

Обявяване на свободн11те места спед

ЗО.07.2017r.

.

-

ОУ .п.Р.Славейков"
ОУ „П.Р.Славейков"·
Бургас
електронна страница на

община Бургас

трето масиране

ОУ „П.Р.Славейков"

13.

Родителски срещи по групи

Живка Дойнова ;1 ;Jл
Директор

{ . ( }'

1

05.09.2017 г.
17.30 ч.

Уч1пели на
подготвителни групи

