
ОУ ”Христаки Павлович” гр.Дупница  общ.Дупница 

 ул.Орлинска №13 

 

План –прием 

на ученици в I.клас за учебната 2017/2018г 

Съгласно ЗПУО, чл.43 ал.1 от Наредба №10/01.09.2016г за организацията 

на дейностите в училищното образование, стандарта за физическа среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини , 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за 

финансирането на институциите ,ръководството на ОУ”Христаки Павлович” 

гр.Дупница определя следните дейности за осъществяването приема на 

ученици в първи клас за учебната 2017/2018г: 

1.Приема на молби/заявления/ и приложени необходими документи за 

записване на първокласниците ще става в срок до 30 май 2017г. 

включително, в училището. 

2.Обявяване на Списък с класираните ученици – 17.00ч. на 02 юни 2017г. в 

ОУ”Христаки Павлович” на табло „Информация” и на входната врата на 

училището. 

3.Записване на приетите първокласници  - 5 и 6 юни 2017г включително в 

ОУ”Христаки Павлович”. 

4.Обявяване на свободните места – до 17.30ч. на 07 юни 2017г . 

5.Попълвани на свободните места  - 8 и 9 юни 2017г. 

6. Обявяване на свободните места – 12 юни 2017г. 

7.Попълване на свободните места в ОУ”Христаки Павлович” – до 15 

септември 2017г. 

8.Родителска среща на тема ”Първокласници - 2017/2018г” ще се проведе 

на 25.04.2017г в ОУ”Христаки Павлович” 



  Постъпването в първи клас е задължително за децата, които 

навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява 

приемът за новата учебна година. 

 Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може 

да се отложи с една година, когато здравословното състояние на 

детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният 

екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със 

специални образователни потребности отлага по обективни причини 

постъпването на детето в първи клас, след подадено заявление от 

родителите. Решението за отлагането следва да бъде взето до 31 

май на съответната календарна година. 

 Училищното обучение в първи клас се осъществява при целодневна 

форма на учебния ден в 1-4 клас. 

  Родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас -  

целодневна организация, при заявяването на своето желание 

декларират, че са запознати с правилата за този вид организация на 

учебния ден. 

 Училищният план-прием за първи клас определя  една  паралелка  и 

22  места в паралелката за ОУ”Христаки Павлович” за учебната 

2017/2018г. 

 При по-голям брой кандидати, спрямо наличните свободни места, за 

ОУ”Хрисктаки Павлович” се  класират  децата, съобразно подадената 

от родителите (настойниците) информация, по посочените  критерии 

за класиране. 

Съгласно  чл.43 от Наредба №10/01.09.2016г за организацията на 

дейностите в училищното образование, се определят следните 

 критерии за прием в низходящ ред както следва: 

1. Деца, живеещи в близост до училището /представя се адресна 
регистрация, непроменена след 01.01.2017г/ . 

2. Време за достигане до училището. 
3. Дете с трайни увреждания над 50%. 
4. Дете с двама починали родители. 
5. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в ОУ „Христаки 

Павлович” 



6. Деца завършили подготвителна група в ОУ „Христаки Павлович” 
7. Близост до местоработата на един от родителите. 

Критериите се прилагат при наличие на повече кандидати от 

определените за прием места.  

 ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ: 

1.Родителите (настойниците) записват детето в училището, в определени в 

графика на дейностите срокове. 

2. Записването се извършва от училищната комисия след проверка на 

подадените от родителя (настойника) задължителни документи, а те са: 

-попълнено заявление за записване по образец , което се генерира от 
системата за прием в училището; 
-  копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за 
сверяване; 
-  личната карта на подаващия заявлението за записване родител 
(настойник) за удостоверяване при поискване; 
-  удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ)  
 

 

 

                                                                              Директор: …………………………….. 

                                                                                                     /Ант. Николова/ 

 


