
                      ДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” 

                                     

                                 гр.Перник, кв.Изток, ул.”Клемент Готвалд” № 2 

                                 директор: тел. 670 850, канцелария: тел. 670 950 

 

 

З А П О В Е Д 
№ 315 / 12.02.2020 г. 

 

      На основание чл.41, чл.44 и чл.45 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация ва 

дейностите в училищното образование, Разработена система за прием в първи клас на 

община Перник и становище на Обществения съвет с протокол № 2 от 31.01.2020г.  

 

 

                                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 

 

І. Училищният план-прием за учебната 2020/2021 година: 

1. Брой на паралелките в първи клас – 5 броя. 

2. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – от I до VII 

клас. 

3. Да се сформира комисия за координация и изпълнение на плана по приема на 

ученици в І-ви клас в състав: 

 Гинка Иванова Тонева– ЗДУД 

 Любка Димитрова – старши учител-начален етап 

 Людмила Ангелова – старши учител - начален етап 

 Марио Венчев – учител - начален етап 

 Ива Лазарова – учител - начален етап 

 Аделина Йорданова – учител – начален етап 

4. Да се изпълнява графика за дейности по приема на ученици в І клас от Плана на ЕКК 

- НЕОО и Плана за реализиране на Рекламната стратегия, както следва: 

 изготвяне на рекламни материали за училището; 

 актуализиране на списъчния състав; 

 посещения в ЦДГ №3, ОДЗ №4, ОДЗ №11 и ЦДГ №6; 

 открити врати – м.май – 27.05.2020г. – 31.05.2020г.; 

5. Да се приложат следните критерии при приема на ученици в І клас: 

               Общи критерии 

1. Близост на училището до постоянния/настоящ адрес на 

родителите/настойниците или най-краткия и безопасен път до училището. 

1.1. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните 

над 3 години преди подаване на заявлението – 100 т. 

1.2. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен в периода през 

последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80 т. 

1.3. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 

1 година преди подаване на заявлението – 60 т. 

1.4. Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на 

подаване на заявлението – 40 т. 

 

Допълнителни критерии: 

 Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 10т. 

 Близост до местоработата на един от родителите – 6т. 



 Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 4т. 

 

             Допълнителни критерии избрани от училището: 

 Дете с трайни увреждания над 50% – 5т. 

 Дете с двама починали родители – 3т. 

 Дете с един починал родител – 2т. 

 

6. Необходими документи за приемане на първокласници: 

 заявление по образец от родителите; 

 адресна регистрация /по лична карта/; 

7. Необходими документи за записване на първокласници: 

 удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал; 

 в случай, че детето не е посещавало подготвителна група, 

родителите/настойниците декларират писмено това обстоятелство. 

8. Приемането на заявления и записването се извършва в дирекцията на училището 

след представяне на необходимите документи. 

9. Срокове за изпълнение на дейностите: 

До 29 май 2020г. – прием на заявления от родителите (по образец), за 

постъпване в първи клас; 

На 04 юни 2020г. – класиране на учениците, подали пълния комплект документи 

за прием 

На 05 юни 2020г. – обявяване на списъците с класираните деца на интернет 

страницата на училището и на информационното табло на І-ви етаж; 

От 08 юни до 10 юни 2020г. – записване на приетите деца в първи клас (с 

оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група); 

На 10 юни 2020г.  – обявяване на незаетите места на интернет страницата на 

училището и информационното табло на на І-ви етаж; 

На 11 и 12 юни 2020г. – приемане на заявления за записване при наличие на 

незаети места 

На 13 юни 2020г. обявяване на останалите незаети места (при наличие на 

свободни места, приема продължава до 01.09.2020г.) 

До началото на учебната година – Утвърждаване от директора на училището на 

списъците на приетите ученици по паралелки 

 

 

 

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Гинка Тонева – ЗДУД. 

 

             Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители за сведение и 

изпълнение.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА 

Директор 

   


