ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
ГРАД АСЕНОВГРАД
ул. "Оборище" № 110 тел.;факс - 0331/6-27-88 email: ou_vapcarov@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-10-625/15.03.2021 год.
На основание чл. 259, ал.1, т.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 60, ал.1от ЗПУО,
Раздел I на Наредба № 10/01.09.2016 год. за организация на дейностите в
училищното образование, чл. 31, ал.2, т.8 от Наредба 15 за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, Заповед № А-453/11.03.2021г на Кмета на
Община Асеновград, Решение на ПС с Протокол № 7 от 10.03.2021 и
становище на Обществения съвет
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
I. Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година, както следва:
Клас/ Бр. паралелки Бр.деца/ученици Бр.свободни Организация
група
места
на учебния
ден
ПГ
2
54
54
Полудневна
I клас

3

62

62

Целодневна

V клас

3

50

50

Целодневна

II. Критерии за подбор при приемане на ученици в първи клас:
1. Дете с трайни увреждания над 50%
2. Дете с двама починали родители
3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището
4. Деца, завършили подготвителна група в ОУ „Н. Вапцаров”
5. Близост до местоработата на един от родителите
III. Механизъм за класиране на кандидатите при условие, че техният брой
е по-голям от обявения план-прием:
1. Всяко дете, обучавано в ПГ на училището получава максимален брой
точки 15
2. Всяко дете, обучавано в подготвителна група в детската градина или
друго училище получава 10 точки

3. Към получените точки от 1. и 2. се прибавят допълнителни точки,
както следва:
- За дете с трайни увреждания – 4 точки
- За дете, чиито брат или сестра се обучават в училището – 3 точки
- За дете с двама починали родители – 4 точки
- При близост до местоработата на един от родителите – 2 точки
- За дете, чието местоживеене попада в района на училището,
определен с Наредба на общината – 4 точки
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IV. График на дейностите по прием на ученици в първи клас:
Дейност
Срок
Приемане на документи за участие в първи От 01.04.2021г.
етап на класиране в канцеларията на 31.05.2021г.
училището от 08.00 до 17.00 часа или по
електронен път.
Класиране на учениците и обявяване на 04.06.2021г.
списъците с приетите ученици на първи етап на 17.00 часа
класиране – на входа на училището и в
училищния сайт.
Записване на класираните ученици на първи От 07.06.2021г.
етап в канцеларията на училището от 8.00 до 11.06.2021г.
17.00 часа.
Обявяване на свободните места след първи 14.06.2021г.
етап на класиране – на входа на училището и в 17.00 часа
училищния сайт.
Подаване на документи за участие във втори От 15.06.2021г.
етап на класиране в канцеларията на 18.06.2021г.
училището от 08.00 до 17.00 часа или по
електронен път.
Класиране на учениците и обявяване на 21.06.2021г.
списъците с приетите ученици на втори етап на 17.00 часа
класиране – на входа на училището и в
училищния сайт.
Записване на класираните ученици на втори От 22.06.2021г.
етап в канцеларията на училището от 8.00 до 23.06.2021г.
17.00 часа.
Обявяване на свободните места след втори етап 24.06.2021г.
на класиране – на входа на училището и в 17.00 часа
училищния сайт.
Подаване на документи за участие в трети От 25.06.2021г.
етап на класиране в канцеларията на 31.08.2021г.
училището от 08.00 до 17.00 часа или по
електронен път

до

до

до
до
до

до

до
до
до

10.

11.

Класиране на учениците и обявяване на 02.09.2021г.
списъците с приетите ученици на трети етап на 17.00 часа
класиране – на входа на училището и в сайта на
училището
Записване на класираните ученици на трети 03.09.2021г.
етап в канцеларията на училището от 8.00 до
17.00 часа.

до

V. Необходими документи:
1. Заявление от родителите за записване.
2. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.
/декларация от родителите, ако детето не е посещавало ПГ/.
4. Копие от удостоверението за раждане/за справка/
5. Документ, доказващ, че детето е със СОП.
VI. Училищна комисия, която да приема заявления за I-ви клас и извършва
всички дейности по приема:
1. Диана Христова Иванова – старши учител в начален етап
2. Петя Александрова Тавкова - старши учител в начален етап
3. Бистра Борисова Господинова- старши учител в начален етап
4. Керана Желязкова Атанасова - старши учител в група за ЦОУД
Настоящата заповед да бъде оповестена в сайта на училището и във
фоайето на сградата на училището.

АТАНАСКА НИКОЛОВА-ТЕМЕЛКОВА
Директор на ОУ „Н. Вапцаров”
Град Асеновград

