
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
 с. Пет могили, община Никола Козлево 
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1.     Ред за приемане на ученици в Първи клас за учебната 2020/2021 
година. 

 
1.1. За учебната 2020/2021г. се осъществява прием на ученици в първи клас в една 

паралелка – 20 / двадесет / ученици. 
1.2. В първи клас се приемат деца на 7 години, навършени в съответната календарна 

година. Деца навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на 
родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява 
това. 

1.3. Родителите /настойници/ подават в определен срок заявление /по образец/ до 
директора на училището за постъпване на детето в първи клас. 

1.4. Записването на децата в първи клас става от 01.06.2020г. до 29.06.2020г. с оригинала 
на удостоверението за завършена подготвителна група и копие на акта за раждане на 
детето. 

1.5. Училищното обучение може да започне и по-късно от 7 годишна възраст след писмена 
молба на родителите или настойниците и с решение на училищния екип за 
организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителна 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

1.6. Записването на децата в първи клас след определения срок, се извършва при наличието 
на свободни места. 

 
 
2. Необходими документи за приемане на ученици в първи клас за учебната 

2020 / 2021г. : 
2.1. Заявление за записване в Първи клас / Приложение №1/; 
2.2. Копие на акта за раждане на детето /предоставяне на оригинала за сравнение/; 
2.3. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал; 
2.4. Заявление за избор на целодневно обучение за учебната 2020/2021г. /Приложение № 

2/; 
2.5. Заявление за избор на избираеми учебни часове за учебната 2020/2021г./Приложение 

№ 3/. 
3. Критерии за класиране на деца в Първи клас за учебната 2020 / 2021г. в 

случай, че броят на подалите заявления е по-голям от броя на местата : 
3.1. Живеят по постоянен или временен адрес в населеното място / представя се адресна 

регистрация на родителя/; 
3.2. Детето е завършило подготвителна група в с. Пет могили; 
3.3. Да има брат/сестра, учащи в ОУ „Св. Климент Охридски“; 
3.4. Да е дете с трайни увреждания над 50%; 
3.5. Да е дете с двама починали родители. 

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

4. Комисия за прием на ученици в Първи клас за учебната 2020/2021 година в състав : 
4.1 Нехире Шакир Али – старши учител начален етап на основното образование ; 
4.2 Галина Николаевна Стоева - старши учител начален етап на основното образование ; 
4.3 Красимира Райкова Колева –  учител начален етап на основното образование . 



5. Задължение на комисията : 
5.1. Провеждат информационна кампания сред деца и родители /настойници/, относно 

реда на прием, графика на дейностите по приема и критериите за класиране; 
5.2. Приемат и обработват постъпилите документи за прием в Първи клас; 
5.3. Изготвят и предоставят в срок 30 юни 2020г. списъка на записаните ученици в 

Първи клас  на директора за утвърждаване; 
5.4. Изготвят в срок до 30 юни 2020г. , справка за незаетите места в училището. 

 
 

Решение на педагогическия съвет на училището, протокол № 7 от 19.02.2020г., съгласувано с 
Обществения съвет 
 


