ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I-ви клас

2016г. / 2017г.

ПРОЦЕДУРА
Приемане на ученици в I-ви клас на СОУ“Н.Й.ВАПЦАРОВ“ гр.Айтос
Статус на процедурата: Актуална. Приета на заседание на педагогическия съвет с
протокол №............... . Утвърдена със заповед № ......../ ...........2016г.
Нормативна уредба: Закон за народната просвета(ЗНП) Правилник за прилагане на закона
за народната просвета (ППЗНП)
Осъществяване на процедурата:
I. Компететнтен орган: Процедурата по приемане на ученици в
I-ви клас на СОУ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“ гр.Айтос се провежда от комисия, назначена със
заповед на директора. В нея влизат специалисти педагози и психолози.

II. Заявител: За ученици в първи клас могат да кандидастват деца, които навършват 7
години в годината на кандидастването, както и деца навършили 6 години, ако физическото
и умственото им развитие по преценка на родителите( настойниците ) позволява това.

III. График на дейностите:
 График на дейностите за приемане на първокласниците за учебната
2016/2017 година
Подаване на първично заявление - до 30.05.2016г.
 Обявяване на класираните - 03.06.2016г.
 Записване на класираните / Попълване на комплекта документи - от 06.06.до
07.06.2016 г.
 Обявяване на свободните места-08.06.2016г.
 Попълване на свободните места – 09.06. до 10.06.2016г.
 Разпределяне на учениците по паралелки-21.06.2016 г.
 Първа родителска среща -24.06.2016г.
 Втора родителска среща - 05.09.2016 г.


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I-ви клас

2016г. / 2017г.

 Критерии за класиране на кандидатите:


Местоживеене на семейството( или баби и дядовци) в района на училището.
 Месторабота на родителите в района на училището.
 Деца от присъединените към средищното училище села.
 Друго дете в семейството ,обучавано в училището.
 Деца на учители и служители, работещи в училището.
 Деца на бивши възпитаници на училището .

Деца сираци и деца със СОП-в една паралелка могат да бъдат записани
до 2 деца със СОП .
 Деца завършили подготвителна група/подготвителен клас.

Забележка: Критериите се прилагат, когато броят на кандидатстващите
деца е по-голям от броя на обявените места.При равни условия се взема под
внимание датата на подаване на заявлението и пълнотата на документите.













Необходими документи:
Заявление от родителя (настойника)-по образец.
Копие от удостоверението за раждане на детето.
Копие от личната карта на родителя.
Удостоверение за завършена подготвителна група /клас.-оригинал.
Декларация за целодневно обучение – по образец.
Медицински документи.
Документ,удостоверяващ предимство съобразно критериите за подбор.
Декларация за непосещаване на подготвителна група/клас–по образец

