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РЕД
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ В
СОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр. ЦАРЕВО
УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА
I. График на дейностите.
1. Информационна родителска среща.

12.05.2016 г. – 13.05.2016 г. 17.30 ч. - НУ

2. Подаване на заявления за записване в I клас.

от 26.05.2016 г. до 30.05.2016 г.

3. Обработка на приетите документи за прием в I клас

от 01.06.2016 г. до 02.06.2016 г.

4. Обявяване на списъците по паралелки

03.06.2016 год. до 17.00 ч.

5. Записване на първокласниците с оригинални
удостоверения за завършена подготвителна група

от 06.06.2016 г. до 07.06.2016 г.

6. Родителска среща на приетите първокласници

на 09.06.2016 год. от 17.30 ч. в
основната сграда
7. Организационна родителска среща за началото на учебната година
на 07.09.2016 год. от 17.30 ч. в
основната сграда
II. Критерии за прием на ученици в I клас.
За учебната 2016/2017 година в училището ще бъде осъществен прием в 3 паралелки
целодневно обучение.
При по - голям брой желаещи ученици да се запишат в училището, се извършва
допълнително записване по следните критерии за подбор:
- дете със СОП
- дете – близнак
- дете – сирак
В случай, че кандидатите са повече от обявения брой места, максималният брой се
увеличава до 10% с разрешение на Министъра на образованието и науката.
III. Необходими документи за записване в I клас
1. Заявление по образец – предоставя се от училището.
2. Акт за раждане - ксерокопие.
3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група в ЦДГ или декларация,
удостоверяваща обстоятелствата за липса на такава.
4. Заявление за записване на детето в ПИГ.
5. Заявление за изучаване на учебни предмети, като ЗИП.
Настоящият график и критерии са приети на заседание на ПС от 18.02.2016 г.
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