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ЗАПОВЕД

№ j{f

/oft>.1.l.J/l/l-/

На основание чл.259 м.1 от ЗПУО и в съответствие с чл.42 от Наредба №10 за организация на
дейностите в училищното образование
ОПРЕДЕЛЯМ

1.

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА, КАКТО
СЛЕДВА:

1. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :
1. Постъпването на деца в първи клас се осъществява при спазване разпоредбите на
законов1пе 11 подзаконови нормативни актове и при зачитане правото на избор на родителя.
2. В ОУ"П.Р.Славейков• могат да подават документи за 1клас родителите на деца, подпежащи
на задължително обучение през учебнатэ 2017/2018 година - родени през 2010 година . За
родените преди 2010 година, родюелят трябва да представи съответния документ за отлагане.
З . Приемат се следните документ11:

попълнено заявление за записване по образец,
удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал

удостоверението за раждане на детето -{)ригинал/ за сверяване- връща се веднага/
документ за сзмоличност на лицето, подаващо заявлението-оригинал./ за сверяваневръща се веднага/

- 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 за

подбор/

4.

КЛас11раното дете се записва само при нал11чие на пълен комплект от документите, в

определените срокове .

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

1. За учебната 2017/18 годш1а 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. зэ определяне броя на учениците и на
децата в паралелките и групите в учит1щата, като броят на децата е завишен с 10% над
максималния брой./ до 24 в паралелка/
2. Приемът на децата се извършва чрез система за централизиран прием на ученици в първи
клас в общ11нските уч11л11ща 11а територията на община Бургас, съгласно чл. 4З от Наредба №10
за организация на дейностите в училищното образование.

3. Приемът се извършва по електронен път на страницата на община Бургас- \V\VW.burgas.bg.
Регистрацията на дете за nърв11 клас може да се извърши и с регистриране в електронната
система в училище

3. Заявления за постъпване в общинските училища се подават от 15.05.2017г. до 31.05.2017г.
4. Обявяването на резултатите с приетите деца на първо класиране се извършва на 02.06.201бr.
на електронната страница на електронната система за прием и на видно място в училище;

5. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано
от 05.06. 2017г. до 16. 06.2017г. на място в училище, където са приети .

б. Свободните места след първо класиране се обявяват на 19.Об.2017 г.

ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" - БУРГАС
Гр. Бурга с -

тел. 84-60-73, 84·60·72

8000

Ул . • Цар Симеон

r

факс 84-60-71

23.
www. slaveykovoto.org

7.

e-mail slave1kovoto@abv bg

Род11тет1те 11а неприеп1те деца могат да променят реда на желанията си при второ

класиране в срок от 21.06.2017 г. до

27.06.2017r., чрез електронната система за

записва не ltЛИ

като подадат 3аямение по образец в училище.

8. Обявяването

на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на

г., като зап исването на приетите деца става до

9. Обявяването

30.06.2017

07.07.2017 г.

насвободните места след второ клас;1ране се извършва на

10.07.2017 г.

111. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ:
Ос11овни коитерии:

1. Дете сирак или полус.ирак ·10 т.
2. Дете с трайни увреждания с и над 50 %- 10 т.
3. Деца, които 11мат браm или сестри, обучаsащи се
15.09.2017 Г.• 6 т.;
Коитеоии 11а база избор на vчебно заведение

1. Д,Цресна регистрация в района

в ОУ •n.Р.Славейков*

-

Бургас към

:

на съответния център за адмнннстративнн услугн където

попада училището:

· с постоянен адрес по лична карта·4 т.
·С удостоверение за временна адресна регистрацня ·2 т.

2. За:
1 желание: 10 т.
2 желание: 8 т
3 желание: б т.
4 жела1ще: 4 т.
5 желание: 2 т.
3. Деца, завършили подготвителна група в училището-1
4. Месторабота на един от родителите с адрес о раi<она на съответмия

център за

административни услуrн където попада училището-1 т.

Класирането при приема на деца в първи клас се осъществява на база точкова система.
Сумата от точки по всички основни критерии се използва като база за изч11сление 11а пъл1111я
брой точки.
При попълване на електронния формуляр, родителите на деца със СОП отразяват ttатtчието на
становище от ЕКПО {Ек11п за комплексно педагоrнческо оценяване). За всяка паралелка, във
всяко училище, за тях се извършва отделно класиране в рамките на две деца;

Родителите на деца ·близнаци реrнстрират това обстоятелство в електронния формуляр, с цел
при канд11датстване децата да попаднат в едно и също училище .

На място при записване на детето в учttлище трябва да се представят всички необходими
документи, доказващи съответните обстоятелства, отбелязани при реrистрира11сто 11а детето в
система,та.
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ГРАФИ К ЗА П РОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИ ЕМА В ПЪРВИ КЛ АС ПРЕЗ

УЧЕБНАТА 2017/2018r

-

ДЕЙ НОСТИ

№

1.

Информац11оню1 дни за родители на

2.

Среща с родителите на бъдещ11те

Директор

Дирентор

първокласници

09.05.2017 г.
17.30 ч.

Подаване на заявления от родителите

15.05.2017г.-

Елентронна страница на

эа постъпване в първи клас н а

31 .05.2017 г.

община бурrас/

общинските училища

4.

-

ОТГОВОРНИК/М ЯСТО

20-21.04 .2017 r.
9.00-17.30 ч.

бъдещи първокласници

3.

СРОК

Обявява не на резултатите с приетите

Коми сия по 11риема

Коми сия по приема

ОУ .п.Р.Славейков·
02 .Об.2017r.

Елентро1111а страница на

общ11на Бургас/

първокл а сници н а първо класиране

ОУ .п.Р.Славей ков•

5.

Записва11е на класиран11те деца в
училище

05.06.2017r. 16.06.2017r.

К омиси я по приема в

1

клас/
ОУ „П.Р.Славейков"Бурга с

6.

Обявя еане на свободните места след

19.Об.2017r.

Комис11я по приема в

1

клас/Елентронна

п ър во класиран е

страница на община
Бур гас

ОУ .п.Р.Славейков•

7.

Подаване на заявления от родителите

21 .06.2017 r. ·

Елентронна страница на

эа участие във второ класиране

27.06. 2017г

община бурrас/
ОУ . п.Р.Славейков•

8.

Обявяване на резултатите с приетите

29.06.2017 r .

Елентронна страница на
община бурrас/

пъроокласн1щи на второ класиране

ОУ „ П.Р.Славейков•

9.

Зап11соане на приетите деца в
училище на второ класиране

30.06.2017 r.07 .07.2017 г.

Обявяване на свободните места след

10.01.2011

Комисия по приема в

1

клас/
ОУ . п.Р.Слаоейков"·
Бургас

10.

r.

Елснтронна страница на

второ класиране

община бурrас/

Род11телск11 срещи по класове

Учител и н а

ОУ .П.Р.Слаsейков·

11.

05.09.2017 r.
17.ЗОч.

Живка Дойнова
Ди рентор

1клас

