СУ „Св. св. Кирил и Методий“
Велинград 4600, ул. Юндола № 35
тел: 0359/523 08
ел. поща: sou_svsv_km@abv.bg
уеб адрес: www.soukim.com

ЗАПОВЕД
№ 407/24.03.2017 год.
На основание чл. 258, ал.1 и чл. 259 ал.1 от ЗПУО и в изпълнение на Глава IV,
Раздел I от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в
училищното образование, Решение на педагогическия съвет /Протокол
№3/12.01.2017г./, Становище на Обществения съвет /вх. № 696/17.03.2017г./
при спазване процедурите на Системата за прием на ученици в първи клас на
общинските училища на територията на община Велинград, приета с Решение
№48/23.02.2017г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
І. План-прием за учебната 2017/2018 година, както следва:
1. Прием в I клас:
 2 паралелки по 22 ученици - целодневна форма на обучение: вариант II
/учител-учител/;
 1 паралелка, 22 ученици - полудневна форма на обучение /само сутрин/;
2 Прием в подготвителна група:
 1 група /слята/ - 25 ученици:
-5 годишни /родени 2012 г./
-6 годишни /родени 2011 г./;
II. График на дейностите, свързани с приема на ученици в I клас за
учебната 2017/2018 година, както следва:
№

Вид дейност

1.

Ден на отворените врати за родителите на
бъдещите първокласници

2.

Подаване на документи за 1-ви етап на
класиране:
 Заявление за участие в класиране от
родител/настойник

3.

Обявяване на списъците с класираните ученици
на 1-ви етап

Срок
04.04.2017г.

до 31.05.2017г.

02.06.2017г.

4.

Записване на приетите ученици от 1-ви етап на
класиране с представяне на:
 Оригинал на Удостоверение за завършена
подготвителна група в детска градина или
училище;
 Декларация от родителите, ако детето не е
посещавало подготвителна група;

от 05.06. до
07.06.2017г.

 Копие от акт за раждане;
5.

Обявяване на записалите се ученици и броя на
незаети места след 1-ви етап на класиране

08.06.2017г.

6.

Попълването на свободните места

от 09.06. до
12.06.2017г.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на
свободни места след 2-ри етап на класиране

от 13.06 до 15.09.2017г.

8.

Обявяване на списъци на приетите ученици по
класове и обучаващите ги учители

01.09.2017г.

ІIІ. Критерии за прием при по-голям брой кандидати за прием в първи
клас;
1. Определените критерии следва да служат като основание за подреждане
на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документите
за записване
2. Родителите, подали заявление след определения в графика срок, могат да
подадат документи за свободните места в паралелките;
3.Критерии, съгласно Системата за прием на ученици в първи клас на
общинските училища на територията на община Велинград:
 близост на училището до настоящ адрес на детето /родителя / настойника
/ и / или най-краткото време за достигане до училището – 7 точки;
 Дете с трайни увреждания над 50% , дете със СОП / специални
образователни потребности / - 3 точки
 Дете с двама починали родители – 5 точки;
 Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището – 5
точки;
 Деца, завършващи подготвителна група в СУ „Св. св. Кирил и Методий“,
гр. Велинград – 5 точки;
 Близост до местоработата в района на училището на един от родителите –
2 точки;

ІV. Комисия по приема на ученици в първи клас:
Председател: Венета Христова Цанова – ЗДУД
Членове: 1.Лиляна Димитрова Шаламанова – ЗДАСД - начален етап
2.Василка Сашова Дамянова – главен учител прогимназиален етап;
3.Йорданка Атанасова Прегьова – главен учител гимназиален етап;
Със задача :
1. Обработва постъпилите документи в училището;
2. При по-голям брой желаещи да постъпят в първи клас, класира по
документи и получен брой точки желаещите, прилагайки критериите в т.III на
настоящата заповед,
2. Разпределя учениците по паралелки, съобразявайки се с изискването за
равнопоставеност на паралелките;
3.Представя списъците на класираните и записаните ученици на
директора на училището, съобразно поставените срокове.
V. Начин на осъществяване на организация на учебния ден:
 Полудневен вариант – учебния процес се осъществява до обяд;
 Целодневен вариант 2 – /учител-учител/: задължителните учебни часове
се редуват равномерно с часовете за самоподготовка, занимания по
интереси, организиран отдих и физическа активност;
Копие от заповедта да се постави на видно място в сградата на училището
и на сайта на училището.
Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Директор: ………….
/Ани Василева/

