
             ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”-ГР. ЗЛАТОГРАД 
                 ул. „Ахрида” №1, ПК 4980, тел./ факс:03071/2215, е-mail:оu_levski@mail.bg 

 

 

Времеви график на дейностите за записване на учениците в 

първи клас на учебната 2021/2022 година   в 

 ОУ „Васил Левски”, гр. Златоград 

 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК 
ОТГОВОРНИК 

 

1 

Публикуване в сайта и фейсбук 

страницата на училището реда за 

прием, графика на дейностите, 

необходимите документи и критерии 

за разпределение  на учениците по 

паралелки и ГЦОУД. 

  

30.04.2021 г. 

Комисия по прием 

на документи в І 

клас 

2 

Ден на отворените врати за деца от 

подготвителните групи от ЦДГ 

„Снежанка“ и ЦДГ „Радост“  

 При отпадане на 

противоепидемичните 

мерки 

  

Комисия по 

разпределяне на 

учениците в І клас 

по паралелки и 

групи   

3. 

Участие на  родителски срещи в 

детски градини, за запознаване с 

условията и реда за прием в І клас или 

изпращане на подготвените 

документи в детските градини   

 При отпадане на 

противоепидемичните 

мерки 

 

   

Комисия по 

разпределяне на 

учениците в І клас 

по паралелки и 

групи   

 

4 

Приемане на заявления и 

необходимите документи за първо 

записване на първокласниците  

От  01.06.2021  г. до 

14.06.2021 г.  

Комисия по прием 

на документи в І 

клас 

5 

Обработване на подадените 

документи и записването им в 

Книгата за задължително 

подлежащи ученици 

 15.09.2021 г. 

Зам. директор УД 

Комисия по прием 

на документи в І 

клас 

6 

Обявяване на видно място списъка на 

записаните ученици в първи клас за 

учебната 2021/2022 година.  

 30.06.2021 г. 

 

Комисия по прием 

на документи  за 

първи клас  

8 
Обявяване на свободните места 

след първото записване 
30.06.2021 г. 

Комисия по прием 

на документи за 

първи клас 

Зам. директор УД 

9 Попълване на свободните места. 
От 01.09.2021 г.до 

14.09.2021 г. 

Комисия по прием 

на документи за 

първи клас, зам. 

директор УД 



10 

Разпределяне на учениците по 

паралелки и в ГЦОУД, съгласно 

изискванията на Наредба за 

финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и 

училищното образование и приетите 

от ПС критерии  

до 03.09.2021 г.  

 

Директор 

Комисия по 

разпределяне на 

учениците за І клас 

по паралелки и 

групи  

11 
Родителска среща с родителите на 

записаните ученици. 

До 09. 09. 2021 г. 

начален час 17.30 ч. 

Директор, зам. 

директор УД, класни 

ръководители и 

учители ГЦОУД  на 

І клас 

 

  Критерии за разпределение на учениците по паралелки:  

1. Квоти  момичета – момчета 1:1 

2. Деца със СОП – равномерно разпределени в класовете 

3. Пътуващи от едно населено място 

4. Деца – близнаци  

5. Деца, обучаващи се в една и съща подготвителна група по равни  квоти за деца от  

ДГ „Снежанка” и  ДГ „Радост”  

6. Желание на родителите: 

- за приятел 

Забележка: Критерий №6 се изпълнява при възможност и при спазване на всички 

останали критерии. Желанието се записва и подписва собственоръчно от родителя на 

гърба на заявлението за записване. 

 

  Критерии за разпределяне на учениците в ГЦОУД в І клас 

 

1. Когато паралелките в І клас са 3 /три/,  разпределянето в две  ГЦОУД се извършва 

след теглене на жребий от председателя на комисията, с който се определя паралелката, 

от която учениците ще се разпределят по равно между двете групи, съставени от 

учениците в останалите две паралелки.  

2. Деленето на учениците в изтеглената чрез жребий паралелка се извършва на основата 

на  поредността на номера им по азбучен ред.  

 

 

Забележка: За уч. 2021/2022 г. групите за целодневна организация са две при заявено 

желание от всички родители.  Всеки клас сформира и група за целодневна организация 

на учебния ден. 

 

 

НИНА ПАШОВА 

Директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград 

 

 

  

  


