
  

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”-ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЛ. СМОЛЯН 

  ул. „П” №1, ПК 4980, тел./факс:03071/2215, е-mail:оu_levski@mail.bg 

 

Ниво на конфиденциалност 0  

[TLP-WHITE] 

З А П О В Е Д 

№ 493/22.03.2022 г., гр. Златоград 

    На основание чл. 259, ал.1  от ЗПУО, чл.31, ал 1, т.8 от Наредбата за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти от 22.07.2019г,  чл. 45, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016г./ изм. ДВ. бр.75 

от 10 септември 2021 г../ за организация на дейностите в училищното образование и  

във връзка с решение на ПС – протокол № 6 /17.03.2022 г. 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

І. Определям Комисия за прием на документи за І клас за учебната 

2022/2023година в следния състав:  

Председател: Искра Даскалова-Инджова – зам. директор УД  

Членове: Ирина Беширова – технически секретар  

                 Мариета Дюлгерова – ст. учител ГЦОУД и секретар на УН  

Задължения на комисията: подготвя необходимите документи за прием в клас, които да 

се раздадат на родители на организираните родителски срещи в детските градини; 

приема заявленията от родителите за записване на ученици в І клас за учебната 

2022/2023 г. 

 

ІІ. Определям Комисия за разпределяне на учениците от І клас по паралелки и 

групи за учебната 2022/2023 година в следния състав: 

   Председател: Искра Даскалова-Инджова – зам. директор УД  

   Членове:  1. Лозана Вълчева – ст. учител І-ІV клас   

                    2. Елка Демерджиева – ст. учител І-ІV клас  

                    3. Детелина Кафеджиева   – ст. учител І-ІV клас  

                    4. Вера Бошнакова – ст. учител І-ІV клас 

 

  

Задължения на комисията:  

 организира ден на отворените врати за децата в предучилищните групи от  ДГ 

„Радост“ и ДГ „Снежанка“ през пролетната ваканция. 

 Провежда информационна кампания сред деца и родители/настойници/, относно 

реда на приема, времевия  график на дейностите по приема и критериите за 

разпределение по паралелки и ГЦОУД.   

 Разглежда и обработва постъпилите във входящата книга документи за прием в І 

клас. 

 Разпределя учениците по паралелки и в ГЦОУД, съобразно избраните от ПС 

критерии и при спазване изискванията на Наредба  за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета 

с постановление №219/05.10.2017г на МС /изм. и доп. ДВ. бр.7 от 25 Януари 

2022г../ Представя  своевременно протокола  със списъците на паралелките и 

ГЦОУД на директора за утвърждаване. 

 



  

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

ІІІ. Условия и ред за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година, 

както следва: 

1. За учебната 2022/2023 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в 

две  паралелки с до 43 ученици и в две  ГЦОУД за 43  ученици.  

2. На основание чл. 8, ал. 2, ал.3 и ал.4  от ЗПУО в първи клас се приемат деца на 7 

години, навършени в съответната календарна година. Училищното образование 

може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-

годишна възраст по преценка на родителя и при готовност за училище, 

установена при условия и ред, определени в държавния образователен стандарт 

за предучилищното образование. 

3. Родителите (настойниците) подават в определения в графика срок: 

 заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в 

първи клас; 

 акт за раждане на детето – за сверяване на данните 

 заявление (по образец)  за целодневна организация на обучение в ГЦОУД 

 сведение за ученика (по образец) 

  оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или  декларация 

от родителите, ако детето не е посещавало такава група. 

4. Детето може да започне и по-късно от 7 години когато здравословното 

състояние на детето не позволява постъпване в І клас, установено по ред, 

определен в държавния образователен стандарт за предучилищно образование. 

Забележка: При промяна на нормативната уредба по приема в първи клас, 

Педагогическия съвет запазва правото си да преразгледа решенията си относно 

приема и разпределенията на учениците в І клас. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ІV. Времеви график на дейностите за записване на учениците в първи клас на 

учебната 2022/2023 година   в ОУ    „ Васил Левски”, гр. Златоград 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК 

1 

Публикуване в сайта на училището 

реда за прием, графика на дейностите, 

необходимите документи и критерии 

за разпределение  на учениците по 

паралелки и ГЦОУД. 

  

30.04.2022 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“  

 По време на 

пролетната ваканция  

06.04.2022г – ДТ 

„Снежанка“ 

07.04.2022г ДГ 

„Радост“ 

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   

   По график от ДГ 

 

   

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  01.06.2022  г.до 

14.06.2022 г.  

Комисия по прием 

на документи в І 

клас 

5 

Обработване на подадените 

документи и записването им в 

Книгата за задължително 

подлежащи ученици 

 15.09.2022 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 2022/2023 година.  

 30.06.2022 г. 

 

Комисия по прием 

на документи  за 

първи клас  

8 
Обявяване на свободните места след 

първото записване 
30.06.2022 г. 

Комисия по прием 

на документи за 

първи клас 

Зам. директор УД 

9 Попълване на свободните места. 
От 01.09.2022 г.до 

14.09.2022 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 02.09.2022 г.  

 

Директор 

Комисия по 

разпределяне на 

учениците за І клас 

по паралелки и 

групи  

11 
Родителска среща с родителите на 

записаните ученици. 

 05. 09. 2022 г. 

начален час 17.30 ч. 

Директор, зам. 

директор УД, класни 

ръководители и 

учители ГЦОУД  на 

І клас 

 

V. 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- 

- за класен ръководител   

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. 

VІ. 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. 2022/2023 г. групите за целодневна организация са две при заявено 

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

на учебния ден. 

 

 

Заповедта ми да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 

изпълнение, чрез публикуване в сайта на училището. 

 

 

НИНА ПАШОВА /П/ 

Директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград 

 

 

  

  

 

 

Изготвил: 

Искра Даскалова-Инджова – ЗДУД  


