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На основание чл.259 ал.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 2018/2019 ГОДИНА, КАКТО
СЛЕДВА:

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 2018/2019 година - родени през 2011 година . За
родените преди 2011 година, родителят трябва да представи съответния документ за отлагане.
З. Приемат се следните документи:
попълнено заявление за записване по образец,
удостоверение за завършена подготвителна група- оригинал
удостоверението за раждане на детето -оригинал/ за сверяване - връща се веднага/
документ за самоличност 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. Класираното дете се записва само при наличие на пълен комп{!.ект от документите, в
определените срокове.
11.РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ В ОУ ,,П.Р. СЛАВЕЙКОВ":
1. За учебната 2018/ 19 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 чл. 6 1 ал.1, ал.4 т.1 от Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, като броят на децата е завишен с 2
ученици ./
2. Приемът на децата се извършва чрез система за централизиран прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на община Бургас, съгласно чл. 4З от Наредба № 10
за организация на дейностите в училищното образование.
З. Приемът се извършва по електронен път на страницата на община Бургас- www.burgas.bg.
Регистрацията на дете за първи клас може да се извърши и с регистриране в електронната
система от училище. Заявления за постъпване в общинските училища се подават от
15. 05. 2018г. до 25.05.2018г.
4. Обявяването на резултатите с приетите деца на първо класиране се извършва на 04.06.2018г.
на електронната страница за прием и на видно място в училище;
5. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано
от 06.06. 2018г. до 12. 06. 2018г. на място в училище, където са приети.
6. Свободните места след първо класиране се обявяват на 14.06.2018 г.
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7. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при
второ класиране в срок от 1 5.06.2018 г.до 21.06.2018г., чрез електронната система за
записване или като подадат Заявление по образец в училище.
8.Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 27.06.18 г.,
като записването на приетите деца става от 28.06.2018 до 06.07.2018 г.
9. Обявяването насвободните места след второ класиране се извършва на 10.07.2018 г.
111.КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ:
Класирането при прием на деца в 1 клас в учебни заведения се осъществява на база точкова
система.
Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на
записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички
необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да
бъде записано в учебното заведение.
Точки:

Основни критерии:
1.Дете с постоянен /настоящ адрес, което живее над З г.на посочения
адрес, считано от датата на стартиране на системата за електронен

2 ОООт.

прием
2. Дете с постоянен /настоящ адрес, което живее между 1 и 3 г.на
посочения адрес, считано от датата на стартиране на системата за

1 5 00 т.

електронен прием
З. Дете с постоянен/настоящ адрес, което живее по -малко от lr.,
считано от датата на стартиране на системата за електронен прием

4 . Дете, чийто постоянен /настоящ адрес е различен от прилежащия
или съседния район на училището
5.Дете с трайни увреждания с 50 и над 50 %
6.Дете с двама починали родители
7.Други деца от семейството, обучаващи се в училището към
1 5.09.20018г.

.

.

1 ОООт.
З ООт.
240 т.
120т.
120т.

8.Дете, завършило подготвителна група в избраното училище

120 т.

9. Дете със сап

10т.

10.Дете с един починал родител

10 т.

11.Дете близнак

10 т.

12. Трето и следващо дете в семейството

10 т.

Критерии на база избор на училище:
•

за първо желано училище - 8 точки;

•

за второ желано училище - 7 точки;

•

за трето желано училище - 6 точки;

•

за четвърто желано училище - 6 точки;

•

за пето желано училище - 6 точки
Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за
всяко избрано училище.Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата,
получили равен брой точки, надвишава броя н� местата в съответното училище, децата се
класират по реда на регистрация в електронната система.
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На място при записване на детето в училище трябва да се представят всички
необходими документи, доказващи съответните обстоятелства, отбелязани при
регистрирането на детето в системата.
2.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2018/2019г

№

1.
2.

3.

ДЕЙНОСТИ

СРОК

ОТГОВОРНИК/МЯСТО
Директор

Информационни дни за родители на

26-27. 04. 2018 г.

бъдещи първокласници

9.00-17.30 ч.

Комисия по приема

Среща с родителите на бъдещите

30. 04. 2018 г.

Директор

първокласници

17. 30 ч.

Комисия по приема

Подаване на заявления от

15.05.2018г .-

Електронна страница на

родителите за постъпване в първи

25.05. 2018г.

община Бургас/
ОУ „П.Р.Славейков11

клас на общинските училища
4.

Обявяване на резултатите с приетите

Електронна страница на

04.06.2018г.

община Бургас/

първокласници на първо класиране

ОУ „П.Р.Славейков11
5.

6.

Комисия по приема в 1 клас/

Записване на класираните деца в

06.06.2018г.

училище

12. 06. 2018г.

ОУ „П.Р.Славейков11-Бургас

Обявяване на свободните места

14. 06.2018г.

Комисия по приема в 1

-

клас/Електронна страница на

след първо класиране
'

община Бургас
ОУ „П.Р.Славейков11

7.

Подаване на заявления от

15. 06.2018 г. -

Електронна страница на

родителите за участие във второ

21.06. 2018г

община Бургас/
ОУ „П.Р.Славейков11

класиране
8.

Обявяване на резултатите с приетите

27.06. 2018 г.

Електронна страница на
община Бургас/

първокласници на второ класиране

ОУ 11П.Р.Славейков11

9.
10.

Комисия по приема в 1 клас/

Записване на приетите деца в

28.<Jб-

училище на второ класиране

06. 07. 2018 г.

ОУ „П.Р.Славейков11-Бургас

Обявяване на свободните места

10.07. 2018 г.

Електронна страница на
община Бургас/

след второ класиране

ОУ „П.Р.Славейков11
11.

Родителски срещи по класове

04.09.2018 г.
17.30 ч.

Живка Дойнова
„,
Директор

Учители на 1 клас

