
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
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Град Свети Влас 
ул.„Св. Св. Кирил и Методий" № 1 
община Несебър, област Бургас

ЗАПОВЕД 
№ РД-06-433/14.03.2019 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.42 от Наредба № 10/2016 г.

О П Р Е Д Е Л Я М :

I. Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година:

1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Свети Влас осъществява прием в I клас на деца, 
навършили 7 години в календарната 2019 година (чл. 8, ал.2 от ЗПУО).

2. Деца, навършили 6 години в календарната 2019 година, могат да постъпят в I клас по 
преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие 
позволяват( чл. 8, ал.З от ЗПУО).

3. Родителите (настойниците) на детето подават в определения в графика срок Заявление 
за прием на ученици в I клас, по образец на училището, с приложен Акт за раждане на 
детето /копие/.

4. Записването на детето в I клас става в определения в графика срок след представяне и на 
Удостоверението за завършена подготвителна група/клас /оригинал/.

5. Родителите(настойниците) подават и Декларация, по образец на училището, ако детето 
не е завършило подготвителна група/клас,

6. Записването на деца в I клас след определения срок, се извършва само при наличие на 
свободни места.

II. Образци на документи за приемане на ученици в първи клас за 
учебната 2019/2020 година:

1. Заявление от родител.
2. Копие от акт за раждане на детето.
3. Декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение.
4. Удостоверение за завършен подготвителен клас/ подготвителена група/-Оригинал.
5.Декларация на родителя, в случай, че детето не е посещавало подготвителна група/клас /.
6. Специфични документи / за деца със СОП/.



III. График за прием и записване на ученици в I клас
за учебната 2019/2020 г.

Получаване на списък на деца за I клас за учебната 2019/2020 година от 
кметството гр. Свети Влас

Отг.: А. Мудева, 
Ст. Василева 
Срок: 11.05.2019 г.

Провеждане на срещи с родителите на бъдещите първокласници
Отг.: А. Мудева,
Ст. Василева 
Срок:до 18.05.2019 г.

Запознаване на децата и родителите с условията, които предлага училището 
иМТБ

Отг.: Ч. Стефанова, 
срок: м.април

Провеждане на рекламна кампания за прием и записване на ученици в I клас 
за учебната 2019/2020 г.

Отг.: А. Мудева,
Ст. Василева 
Срок:до 31.05.2019 г.

Подаване на заявления за записване /с приложено копие от акта за раждане 
на детето/.

Отг.: А. Мудева,
Ст. Василева 
срок:.от 31.05.2019 г. 
до 07.06.2019 г.

Обявяване на списъците с приетите деца по паралелки в I клас за учебната 
2019/2020 г.

Отг.: С. Любомирова 
Срок: 10.06.2019 г. 
до 17.00 ч.

Записване на ученици за първи клас /с приложен оригинал на 
удостоверението за завършен подготвителен клас/група или декларация 
от родителите, че детето не е посещавало подготвителен клас/група/

Отг.: комисия
срок: 11.06.2019 г. и
12.06.2019 г.

Обявяване на свободните места за първи клас след I класиране
Отг.: комисия 
Срок: 12.06.2019 г. 
до 17.30 ч.

Попълване на свободни места
Отг.: комисия 
Срок: на 13.06.2019 г. 
и 14.06.2018 г.

Записване на приетите на II класиране ученици за първи клас/с приложен 
оригинал на удостоверението за завършен подготвителен клас/

Отг.: комисия 
Срок: на 17.06.2019 г. 
и 18.06.2019 г. 
до 16.30 ч.

Обявяване на свободни места за първи клас след II класиране и записване на 
приетите на III класиране ученици за първи клас/с приложен оригинал на 
удостоверението за завършен подготвителен клас/

Отг.: комисия 
срок: от 19.09.2019 г. 
до 26.06.2019 г.

Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки Отг.: Ч. Стефанова, 
срок: до 02.09.2019 г.

Родителска среща с родителите на приетите ученици в I клас 
за учебната 2019/2020 г.

Отг.: А. Мудева,
Ст. Василева 
Срок: на 04.09.2019 г.



В първи клас постъпват деца:

1. На 7 години, навършени в съответната календарна година;
2. Навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или 

настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и ако 
имат удостоверение за училищна готовност (посещавали са подготвителна група 
през учебната 2018/2019 г.);

3. Завършили подготвителна група в ДГ „Делфинче”, ДГ „Слънце“ в к.к. „Слънчев 
бряг” и в срок до 31.05.2019 г. представят в ОУ "Св. св. Кирил и Методий",
гр. Свети Влас удостоверение за завършен подготвителен клас/подготвителена 
група/-Оригинал;

4. Живеещи в района на училището;
5. Чиито брат или сестра са настоящи ученици в училището;
6. На които родителите или настойниците им работят в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", 

гр. Свети Влас;
7. Деца близнаци, сираци и полусираци;
8. Със специални образователни потребности и/или хронични заболявания;
9. Които живеят извън град Свети Влас, в населени места, за които ОУ „Св. св. Кирил 

и Методий " е определено като "Основно училище";
10. На самотни родители;
11. На които работят в предприятия (фирми), които се намират в района на училището;
12. Които живеят в район с осигурен до училището превоз;
13. На които родителите са пожелали да ги запишат като ученици в първи клас в 

училището, но не живеят в района на училището.

Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински 
документи -  протокол от ЛКК, ТЕЛК.

В една паралелка не може да има повече от две деца със СОП.

Критериите са подредени по тежест и се прилагат при наличие на повече 
кандидати от определените за прием в I клас места. Те са основание за предпочитане 
на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документите.

Настоящата заповед да бъде поставена на видно място на информационното табло на 
входа на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на С. Любомирова- ЗДУД.

IV. Критерии за класиране на деца в I клас за учебната 2019/2020 г.:

и Методий гр. Свети Влас


