СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” ГРАД ТРЯВНА

ЗАПОВЕД
№ РД-04-315/15.03.2022 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във
връзка с чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл. 43, ал. 3 от Наредба №
10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на
Педагогическия съвет от Протокол № 7/15.03.2022 г.

УТВЪРЖДАВАМ

Ред и правила за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 г.

Директор:
/Гергана Ганчева/

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” ГРАД ТРЯВНА

РЕД И ПРАВИЛА
за прием на ученици в първи клас
1. Децата постъпват в първи клас на 7 години, навършени в съответната календарна година.
Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците
им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
2. Родителите/настойниците подават в училището заявление до директора и представят
оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или
подготвителен клас в училище в периода 01.06. - 06.06.2022 г.
3. В случай, когато детето не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас
родителите декларират това обстоятелство.
4. 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 регионалното управление на образованието.
5. В случаите, когато броя подадени молби надвишават капацитетните възможности,
кадровото осигуряване на училището и броя паралелки, определени от първостепенния
разпоредител с бюджетни средства, се прилагат следните критерии за прием:
5.1. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и
постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на
заявлението;
5.2. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1
година, но постоянният/настоящият им адрес не е променян в периода през последните 1 до 3
години преди подаване на заявлението;
5.3. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но
постоянният/настоящият им адрес е бил променян през последната 1 година преди подаване на
заявлението;
5.4. Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на
подаване на заявлението;
* Приемът се осъществява последователно по реда на точките от 1 до 4.
5.5. Деца с трайни увреждания над 50%;
5.6. Деца с двама починали родители;
5.7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
5.8. Деца, на служители на училището.
6. Списъците на приетите ученици се оповестяват на 06.06.2022 г. – 17:00 ч.
7. Записване на приетите ученици се извършва в периода 07.06. - 09.06.2022 г. със заявление
от родителя и оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина
или в училище.
Настоящите ред и правила са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №
7 от 15.03.2022 г.
Директор:
/Гергана Ганчева/

