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У Ч И Л И Щ Е Н   П Л А Н–П Р И Е М 

НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС 

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

СЕЛО СКАЛИЦА, ОБЩИНА”ТУНДЖА” 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

 

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Училищният план прием се организира и осъществява при спазване условията на 

Глава четвърта, План-прием, Раздел I на Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование  и се утвърждава със заповед на 

директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на 

интернет страницата на училището. 

Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя 

на учениците в населеното място, училищната мрежа, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията 

на общината и Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. приета с 

ПМС № 219 от 05.10.2017 г. 

За учебната 2019/2020 година се определя следния брой свободни места и броя 

на паралелките. 

 

1. Брой на паралелките и местата за І клас – 1 паралелка – 22 незаети места 

2. Брой на паралелките и местата за ІІ клас – 1 паралелка – 12 незаети места 

3. Брой на паралелките и местата за ІІІ клас – 1 паралелка – 7 незаети места 

4. Брой на паралелките и местата за ІV клас – 1 паралелка – 15  незаети места  

5. Брой на паралелките и местата за V клас – 1 паралелка – 15 незаети места 

6. Брой на паралелките и местата за VІ клас – 1 паралелка – 12 незаети места 

7. Брой на паралелките и местата за VІІ клас – 1 паралелка – 8 незаети места 

За изпълнение на училищния план-прием със заповед № 0348/29.01.2019 г. са 

определени училищни комисии, които приемат заявления за прием в І и в V клас и 

извършват всички дейности по приема на учениците. 

Приемане на ученици над максимално определения в училищния план-прием 

брой места в паралелка се извършва с разрешение на началника на регионалното 

управление на образованието по мотивирано предложение на директора на училището 

в срок до началото на учебната година при спазване на разпоредбите на Наредба за 
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финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.   

Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до 

началото на учебната година. 

 

ІІ. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

Записването на ученици в първи клас се осъществява: 

1. Задължително за всички деца навършващи в настоящата година 7 

години при подадено заявление на родител /настойник /, удостоверение за завършена 

подготвителна група или проверка на училищната  готовност. 

2. По желание на родителите /настойниците/ за деца на 6 години и 

удостоверение за завършена подготвителна група или проверка на училищната 

готовност. 

3. За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с 

повече от едно училище Община Тунджа разработва система за прием, в която водещ 

критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и 

определя прилежащи райони на училищата за обхват на учениците, и/или най-краткото 

време за достигане до училището. Децата се приемат в първи клас в СУ „Св. Паисий 

Хилендарски” с. Скалица и при заявено писмено желание на техните 

родители/настойници. 

4. Деца със специални образователни потребности се приемат в дневна 

форма на обучение при навършване на 7 години и препоръка от екипа за подкрепа за 

личностно развитие. 

5. Райониране или ограничаване при записването не се допуска, всички са 

равнопоставени. 

6. Записването става по реда на постъпването на заявленията. 

 

При голям брой кандидати за прием в първи клас се прилагат следните 

критерии: 

1. дете с трайни увреждания над 50 %; 

2. дете с двама починали родители; 

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището; 

4. близост до местоработата на един от родителите. 

 

В срок до 15 септември училището изпраща в съответната община сведение за 

децата, записани в предучилищна група и в I клас към момента. В срок до 30 септември 

общините осъществяват дейности по установяване на причините за непостъпване в І 

клас на ученици от списъка. 

 

ІІІ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС 

При постъпили заявления за прием в V клас повече от свободните места се 

извършва класиране според критериите, приети на педагогически съвет: 

1. с предимство се приемат завършилите ІV клас в СУ „Св. Паисий 

Хилендарски” 

2. по настоящ адрес от населените места, от които пътуват учениците в СУ „Св. 

Паисий Хилендарски” 

3.  при изричното желание на родителите/настойниците  

Времето на подаване на заявлението не е критерий.  

 

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 



   

1. Заявление – попълва се по образец. 

2. Оригинално удостоверение за раждане на детето и ксерокопие от него. 

3. Оригинал на удостоверение  

 за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в 

училище – оставят се на комисията /за І клас/. Ако детето не е посещавало 

подготвителна група или клас, родителите подписват декларация  

 за завършен начален етап на основното образование или завършен ІV клас /за V 

клас/ 

4. Характеристика /за V клас/ 

5. Здравен картон на детето 

6. Заявление за записване в полуинтернатна група при целодневна организация на 

учебния ден – подава се по желание на родителите. 

V. СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА, КЛАСИРАНЕ ПРИ 

ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА, 

ЗАПИСВАНЕ. 

 

Примерни графици /до публикуване на утвърден график по Заповед на 

Министъра на образованието и науката/ 

 

Дата Час Подаване на документи и записване в І клас 

до 03.06.     Събиране на заявления за постъпване в І клас 

04.06.    І-во класиране 

04.06.  в 17:00  обявяване на класираните ученици на І класиране 

06.06.    записване на класираните ученици на І класиране 

07.06.  в 17:00 часа обявяване на свободните места в І клас 

11.06.   ІІ класиране  

14.06.   записване на класираните ученици на ІІ класиране 

17.06. в 17:00 часа обявяване на свободните места в І клас 

до 15.09    попълване на свободните места и записване в І клас 

 

 

Дата Подаване на документи и записване в V клас 

до 21 юни   Събиране на заявления за постъпване в V клас 

25 юни І-во класиране 

26-28 юни записване на класираните ученици на І класиране 

2 юли обявяване на свободните места в V клас 

3 юли ІІ класиране  

4-8 юли записване на класираните ученици на ІІ класиране 

9 юли обявяване на свободните места в V клас 

до 15.09  попълване на свободните места и записване в V 

клас 

 


