
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 

гр. Долни чифлик, област Варна, тел. 051422765/факс 051422765, e-mail: sou_vlevski_dchiflik@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№РД-07-   248 / 26.02.2016 г. 

 

 

На основание чл.147, ал.1, т. 1 и т.9 от ППЗНП и решение на Педагогическия съвет 

на училището, протокол № РД-05 – 05/ 16.02.2016 г. 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2016/2017 година: 

1. За учебната 2016/2017 година се осъществява прием на ученици в първи клас в 

четири паралелки, 88 ученици. 

2. На основание чл. 35, ал.1 от ППЗНП в първи клас се приемат деца на 7 години, 

навършени в съответната календарна година. Деца навършили 6 години, могат да 

постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако 

физическото и умственото им развитие позволява това. 

3. Родителите /настойниците/ подават в определен срок заявление (по образец) до 

директора на училището за постъпване на детето в първи клас. 

4. Записването на децата в първи клас става в определен срок с оригинала на 

удостоверението за завършена подготвителна група и копие на акта за раждане на 

детето. 

5. Училищното обучение може да започне и по-късно от 7 годишна възраст след 

писмена молба на родителите или настойниците и с решение на екипа за 

комплексно педагогическо оценяване към РИО. 

6. Записването на децата в първи клас след определения срок, се извършва при 

наличието на свободни места.  

                                                                     УТВЪРЖДАВАМ: 

І. Необходими документи за приемане на ученици в първи клас за учебната 

2016/2017 година: 

  

1. Заявление за записване в І клас /Приложение № 1/.  

2. Копие на акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравнение). 

3. Удостоверение за завършена подготвителна група  – оригинал. 

 

ІІ. График на дейностите за прием и записване на ученици в І клас за учебната 

2016/2017 година /Приложение № 2/.   

 



ІІІ. Критерии за класиране на деца в първи клас за учебната 2016/2017 година в 

случай, че броят на подалите заявления е по-голям от броя на местата: 

1. Живеят по постоянен или временен адрес в насленото място (представя се 

адресна регистрация на родителя); 

2. Детето е завършило подготвителна група в СОУ „Васил Левски”; 

3. Да има брат/сестра, учащи в СОУ „Васил Левски”; 

4. Да е с родители, които са учители или служители в СОУ „Васил Левски”; 

 

 

 

Критериите са подредени по тежест и се прилагат при наличие на повече кандидати от 

определените за прием в І клас места. Те са основание за предпочитане на един кандидат 

пред друг, независимо от датата на подаване на документите. 

НАЗНАЧАВАМ: 

1. Комисия за прием на ученици в първи клас за учебната 2016/2017 година, в състав: 

Председател: Радка Колева Йорданова 

Членове:         

1. Вълкана Иванова Парашкевова 

2. Емилия Николаева Петкова 

3. Тинка Желязкова Стоева 

4. Ангелина Борисова Димова 

2. Задължения на комисията: 

 Провежда информационна кампания сред деца и родители/настойници/, 

относно  реда на прием, графика на дейностите по приема и критериите за 

класиране. 

 Приема и обработва постъпилите документи за прием в І клас. 

 Разпределя учениците по паралелки, съобразно изискванията на Наредба № 7 

от  29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 

на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена и предпочитанията на родителите/настойниците. 

 Представя своевременно списъците на паралелките на директора за окончателно 

разпределение. 

Десислава Маринова – завеждащ АТС, да връчи срещу подпис заповедта на 

упоменатите лица за сведение и изпълнение. 

Контрол върху изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

                                                                                                                                                

                   ДИРЕКТОР: 

        МАРИЯ ХРИСТОВА  

 


