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З А П О В Е Д 
№ 149/07.02.2023г. 

 

 На основание чл.259 от ЗПУО ал.1 и чл.19, ал.2, т.5 от Наредба №15/22.07.2019г. 
за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти, чл.41, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на 
дейностите в училищното образование и решение на Педагогическия съвет на 
училището, Протокол  №2 /31.01.2023г. 
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

          Ред за прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2023/2024 година: 

    1. За учебната 2023/2024 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в 1 
паралелка -22 ученици и пети клас в 1 паралелка – 24 ученици. 

   2. На основание чл.8, ал.2 от ЗПУО в първи клас се приемат деца на 7 години, 
навършени в съответната календарна година. Деца навършили 6 години, могат да 
постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им и при готовност 
за училище, при условия и ред, определени в държавния образователен стандарт за 
предучилищното образование. 

   3. Родителите/настойниците/ да подават в определения срок / до 31.05.2023г./ 
заявление по образец до директора на училището за постъпване на детето в първи клас. 

   4. На 06.06.2023г. на видно място в училище и на училищния уебсайт до 17:00 часа да 
се обявят списъците. 

   5. Записването на децата в първи клас да се извърши от 06.06.2023г. до 09.06.2023г. 

   6. Свободните след първо класиране места да се обявят на 13.06.2023г. до 17:00 часа. 

   7. Попълването на свободните места да бъде извършено на 15.06 и 16.06.2023г. 

   8. На 15.06.2023г.да се обявят останалите свободни места, като попълването им се 
извършва в срок до 14.09.2023г. 

   9. Училищното обучение може да започне и по-късно от 7 годишна възраст след 
писмено заявление на родителите или настойниците и ред установен в ДОС за 
предучилищното образование. 


