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3 АП О В Е Д
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На основание чл.259,ал.1 от ЗПУО.във връзка с чл.41,ал.1 и чл.42 от 

Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Училищният план прием в първи и пети клас за учебната 2019/2020г.,както v 

следва:

• Брой на паралелките в ПЪРВИ КЛ АС -1 /една/

• Брой на паралелките в ПЕТИ КЛ АС -1 /една/

• Брой на учениците в I и V кп.-съобразно стандарта за физическа среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини,училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие и 

стандарта за финансирането на институциите.

• Целодневна организация на учебния ден- за всички ученици I-VII кп.

2. Предмети за избираеми учебни часове-БЕЛ и Математика.

3. Училищният план-прием за уч.2019/2020 г. е определен въз основа на анализ 

на броя на учениците в населените места:с.Чирен,с.Девене, с.Три кладенци и 

с.Фурен ДОС за физическа среда и информационното и библиотечното 

осигуряване на детските градини .училищата и центровете за подкрепа на 

личностното развитие и съобразно информационната система, стратегията на 

Общината и Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища 

на територията на община Враца.

4. Постъпването в първи клас е задължително от учебната година,която е с 

начало в годината на навършване на 7-год. възраст на детето.

б.Училищното образование може да започне и от учебната година,с начало в 

годината на навършване на 6 год. възраст на детето по преценка на родителя и
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при задължително условие-НАЛИЧИЕ НА ГОТОВНОСТ ЗА

УЧИЛИЩЕ,УДОСТОВЕРЕНА ПРИ УСЛОВИЯ И РЕД,ОПРЕДЕЛЕНИ В ДОС ЗА

предучилищно образование.

6. Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава със 

срок до 31 май на съответната учебна година,като описва готовността на детето 

за постъпване в първи клас в съответствие с очакваните резултати за 

възрастовата група по образователни направления.

7. В случай,че детето не е посещавало подготвителна група,в годината на 

навършване на 7 год. възраст,родителите ДЕКЛАРИРАТ ПРИЧИНИТЕ за това 

обстоятелство при подаване на заявлението за постъпване в първи клас.

8. Началото на училищното образование може да бъде отложено с една учебна 

година,когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването 

в първи клас и в УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА УЧИЛИЩНО ГОТОВНОСТ са 

направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за 

личностно развитие,по реда,определен в Наредбата за приобщаващо 

образование.Решението за отлагане следва да бъде взето до 31 май на 

календарната година.Тези деца кандидатстват за прием в първи клас през 

годината,в която навършват 8 год. възраст.

9. Родителите подават заявление за участие в класирането на детето им за 

прием в първи клас,съгласно ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА 

ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧ.2019/2020 ГОДИНА. /ПРИЛ. №1/.
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Приложение № 1

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ПЪРВИ КЛАС ЗА 
УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

№ Дейност Срок
1 Оповестяване на утвърдения училищен план- 

прием за първи клас на интернет страницата на 
училището и на видно място в сградата на 
училището

До 29.03.2019 г.

2 Подаване на заявления за постъпване в първи 
клас в съответното училище

До 31.05.2019 г.

3 Обявяване на списъците с класираните деца на 
интернет страницата на училището и на видно 
място в сградата на училището

От 03.06.2019 г. до 
07.06.2019 г.

4 Записване на приетите деца От 10.06.2019 г. до 
17.06.2019 г.

5 Обявяване на незаетите места на интернет 
страницата на училището и на видно място в 
сградата на училището

От 18.06.2019 г.

6 Попълване на свободните места До 16.09.2019 г.
7 Утвърждаване от директора на училището на 

окончателните списъци на приетите ученици по 
паралелки

До 16.09.2019 г.

Забележка: За конкретното училище, всеки директор определя график на 
дейностите, съобразно общия график.
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