
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 
Росица Петрова Господинова 
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С.Бяла, общ.Сливен 
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УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 
 

 

І . РЕД  И  УСЛОВИЯ  ЗА  ПРИЕМ  НА  УЧЕНИЦИ В I КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.  

 

Приемът на ученици се осъществява на основание НАРЕДБА № 

10/01.09.2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното 

образование. 

 

Брой паралелки 1 клас: 1 (една)  Брой паралелки 5 клас: 1 (една) 

Брой ученици: 22 ученици            Брой ученици:  26 ученици 

 

 

 

В ПЪРВИ  КЛАС ПОСТЪПВАТ ДЕЦА: 

 

• Навършили  или  които ще навършат 7 години в календарната година 

на постъпването; 

• Навършили 6 години – по желание на родителите (настойниците) и 

ако имат училищна готовност. 

• Децата, които нямат удостоверение за училищна готовност или в 

чието удостоверение е посочено, че нямат необходимата готовност за 

училище, постъпват в  I  клас, като за тях се организират подходящи форми 

за допълнителна работа през началния етап на основното образование, 

включително допълнително обучение за усвояване на книжовния 

български език. 

• За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им 

състояние не позволява това, училищното обучение може да се отложи с 

една учебна година по предложение на екипа за комплексно педагогическо 

оценяване към РУО-гр.Сливен.    
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• За постъпване в І клас в училището не се поставят критерии. Всеки 

родител, желаещ детето му да се обучава в основно училище „Хаджи 

Димитър“ – с.Бяла, получава тази възможност.  

• Родители на деца със СОП или с други заболявания трябва да 

представят необходимите медицински документи – протокол от ЛКК, 

ТЕЛК, епикриза и др 

• В една паралелка не може да има повече от две деца със СОП.  

 

ІІ. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В І КЛАС 

 

       1. Подаване на заявление за приемане в училището– oт 27.05.2020 до 

01.06.2020 г.вкл. 

       2. Обявяване на списъка с приетите ученици - 04.06.2020 г. (в 

дирекцията на училището) 

       3. Записване на децата в І клас 05.06-14.09.2020 г. вкл. 

      4. Обявяване на записаните ученици в 1 клас и окончателно оформяне 

на списъка в паралелката. 

 

          ЗАБЕЛЕЖКА: 

          1. Графикът на дейностите и критериите за подбор по приемането  на 

ученици е поставен на информационното табло на  входа на  училището и 

е качен на училищния сайт. 

          2. Директорът издава заповед за реализирания прием  в I клас – до 

14.09.2020г. 

  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Заявление (по образец на училището),  подадено  от  родителите 

(настойниците или попечителите) в администрацията на ОУ „Хаджи 

Димитър“ с.Бяла. В него се посочват: трите имена на родителя 

(настойника), адрес по местоживеене, телефон за връзка, трите имена и 

ЕГН на детето. Заявленията се завеждат с пореден номер в дневника за 

кореспонденция в училището.  

2. Лична карта за удостоверяване на адресна регистрация. 

3. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал). 

4. Акт за раждане на детето. 

5. Заявления за избираема подготовка и факултативно обучение. 

6. Заявления за обучение на целодневна организация на учебния ден. 

 

ІІІ. ПРИЕМ за V-ти клас 

В V клас на ОУ „ Хаджи Димитър“-с.Бяла, за учебната 2020/2021 г.  ще 

бъдат приети: 

• Всички ученици от ІV клас на ОУ „ Хаджи Димитър“, които желаят 

да продължат обучението си в същото училище. 

• Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища. 



Приемът ще бъде осъществен в 1 паралелка: 

1. V клас – общообразователна паралелка  - до 26 ученици 

Разширената подготовка ще се определя съобразно подадените заявления 

на родителите и възможностите на училището. 

Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден – 

1 (сборна), при които учебните часове от седмичното разписание се 

провеждат в самостоятелен блок преди обед, а дейностите по 

самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси се провеждат след обяд. Броят на учениците в 

групата – 25. 

 

        

ІV. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

          В ОУ „ Хаджи Димитър“-с.Бяла,   се осъществява целодневно 

обучение на ученици от I до VII клас. 

         За включване на ученик в целодневната организация родителите 

(настойниците  или попечителите) подават писмено заявление до 

директора на училището, в която посочват и интересите на детето. 

         Целодневното обучение се осъществява от 8.00 часа до 17.30 часа. 

         Целодневната организация на учебния ден включва учебни часове и 

самостоятелна подготовка, извънкласни дейности и други занимания по 

интереси,  организиран отдих, включително хранене в училище. За 

учениците е организиран транспорт. 

         Целодневната организация в ОУ „ Хаджи Димитър“-с.Бяла,  се 

осъществява само по 1-ви вариант -  отделяне на учебните часове преди 

обяд от останалите дейности (самоподготовка, занимания по интереси и 

отдих) след обяд.  

 

Училищния план прием е приет на  Педагогически съвет в  / Протокол № 7 

от 27.03.2020г./ и съгласуван със Обществения съвет с Протокол № 3 от 

27.03.2020 г. ,Утвърден със Заповед  № РД – 06-160 / 30.03.2020 , като 

заседанията са проведени в електронна среда , съгласно Заповед №РД-01-

124 ОТ 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването. 


