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У Ч И Л И Щ Е Н  

 
 П Л А Н – П Р И Е М 

за учебната 2017 – 2018 година  

в І-ви и V-ти клас 

 
Учениците в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с.Асеново са изцяло местни, 

живеещи в селото. В началото на календарната година, Община Стражица представя на училището 

списък с деца по ЕСГРАОН, които подлежат на обучение в първи клас. Това са деца, които са 

регистрирани в кметството на селото и са възпитаници на местната детска градина. В определени 

случаи, децата може и да не са посещавали учебно заведение.  През годините досега, тенденцията е 

била броя на учениците, които постъпват в първи клас да намалява, като задължително е под 

минимума по Наредба № 4 от 20.05.2008 г. – 16. 

През новата учебна година прогнозния брой на ученици в първи клас е 8, в пети е 6. 

  

 
ПРИЕМ ЗА І-ви КЛАС 

 

 

І. За първи клас: 

1. Брой паралелки – 1; 

2. Брой места в паралелката – 16; 

3. Осигурена целодневна организация на учебния ден.  

 

ІІ. Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях: 

1. Промяна в брой паралелки – без промяна; 

2. Свободни места в паралелка – V клас – 12 места; 

 

ІІІ. Класове  с целодневна организация на учебния ден 

 І клас и ІІ клас– една група за целодневно обучение  

 ІІІ клас и ІV клас – една група за целодневно обучение  

 V клас заедно с VI клас и VII клас – 1 група за целодневно обучение  

 

ІV. При голям брой кандидати за прием в І клас за ще се приложат и следните критерии: 

 дете с трайни увреждания над 50%; -1т. 

 дете с един/двама починали родители; -1т. 

 други деца от семейството, обучаващи се в училището; -1т. 

 близост до местоработата на един от родителите. -1т. 

 

V.  Децата постъпват в І клас със заявление на родителите или настойниците им, и следните 

документи: 

 „Удостоверение за завършена подготвителна група” издадено от детска градина или училище,  

или декларация от родителя за непосещение на детска градина; 

 „Свидетелство за раждане” на детето; 

 Лична карта на родителя / настойника; 

 Декларация от родителя за целодневна форма на обучение (получава се от училището); 

mailto:ou.asenovo@abv.bg


 Декларация – заявление за ИУЧ- избираем учебен час  (получава се от училището); 

 Лична информация, включваща: адрес на местоживеене, телефон за връзка с родител, личен  

лекар на детето, извършени имунизации. 

 

VІ. Ред, по който ще се приемат първокласниците през 2017-2018 година: 

       1.   В първи клас постъпват деца – навършили или навършващи 7 годишна възраст през 2017 

година. 

       2.   Родителят или настойника подават заявление за желанието си детето му да учи в училището. 

             Заявлението се получава от училището. Срокът за подаването му е до 31 май 2017 год. 

       3.   Списъкът с класираните ученици в първи клас се оповестява в 17.00 ч. на 05 юни 2017 год. 

       4.   Записването на учениците става на 06 юни 2017 год. и 07 юни 2017 год.  

       5.   Свободните места за първокласници ще бъдат обявени на 08 юни 2017 год. след 17.30 ч. 

       6.   Попълването на все още свободните места за ученици в първи клас ще се извършва до  

15 септември 2017 год. 

       7.   Провеждане на родителска среща с родителите на първокласниците на 05 септември 2017г. 

 

                                                               ПРИЕМ ЗА V-ти КЛАС 

VIІ. За пети клас: 

 В V клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с.Асеново за учебната 2017-2018 г.  ще бъдат 

приети: 

 Всички ученици от ІV клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, които желаят да продължат 

обучението си в същото училище. 

 Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища. 

 

VІIІ. Приемът ще бъде осъществен в 1 паралелка: 

 V клас – общообразователна паралелка с избираеми учебни часове (Раздел Б от УУП) – 2,5 ч.  

 Не са предвидени факултативни учебни часове (Раздел В от УУП). 

При прием на ученици над минималния изискуем брой по Наредба №4 от 20.05.2008г. – 16, ще се 

осъществява като се взима под внимание: 

 Успехът от удостоверението за завършен начален етап на основно образование 

/ БЕЛ + Математика + среден успех/ 

 При повече заявления от определените 22 ученици, които имат равни резултати, ще се взимат  

под внимание оценките по Български език и литература, Математика и Човекът и природата от 

удостоверението за завършен начален етап, ако отново има ученици с равни резултати ще се взимат 

под внимание оценките от НВО по БЕЛ и математика от ІV клас. 

 По желание на родителите ще се формира целодневна организация на учебния ден. 

Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден – 1 (V клас, заедно с VІ и 

VІІ клас), при които учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок, а 

дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по 

интереси се провеждат след обяд. Броят на учениците в групата – от 15 до 24 ученици. 
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У Ч И Л И Щ Е Н  

 
 П Л А Н – П Р И Е М 

за учебната 2019 – 2020 година  

в І-ви и V-ти клас 

 

 
Учениците в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с.Асеново са изцяло местни, 

живеещи в селото. В началото на календарната година, Община Стражица представя на училището 

списък с деца по ЕСГРАОН, които подлежат на обучение в първи клас. Това са деца, които са 

регистрирани в кметството на селото и са възпитаници на местната детска градина. В определени 

случаи, децата може и да не са посещавали учебно заведение.  През годините досега, тенденцията е 

била броя на учениците, които постъпват в първи клас да намалява, като задължително е под 

минимума по Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование от 10.10.2017г. – от 16 (до максимум 22 в І клас; до максимум 26 в V клас) 

ученици в паралелка. През предстоящата година прогнозния брой на ученици в първи клас е 7 

(седем), в пети клас е 2 (два). 

  
ПРИЕМ ЗА І-ви КЛАС 

 

 

І. За първи клас: 

1. Брой паралелки – 1; 

2. Брой свободни места в паралелката – 16; 

3. Осигурена целодневна организация на учебния ден.  

 

ІІ. Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях: 

1. Промяна в брой паралелки – без промяна; 

2. Свободни места в паралелка – V клас – 13 места; 

 

ІІІ. Класове  с целодневна организация на учебния ден 

 І клас и  ІІІ клас – 1 група за целодневно обучение  

 II клас и IV клас – 1 група за целодневно обучение  

 

ІV. При голям брой кандидати за прием в І клас за ще се приложат и следните критерии: 

 дете с трайни увреждания над 50%; -1т.  

 дете с един/двама починали родители; -1т. 

 други деца от семейството, обучаващи се в училището; -1т. 

 близост до местоработата на един от родителите. -1т. 

 деца със СОП (не повече от три деца в една паралелка) – 1т. 

 деца от социални заведения – 1т. 

 

V. Децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните 

групи: 
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      1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и 

постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на 

заявлението; 

      2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 

година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години 

преди подаване на заявлението; 

      3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но 

постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на 

заявлението; 

      4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към 

деня на подаване на заявлението. 

       За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен 

за ученика. 

       Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат 

децата от първа група. 

 

VІ.  Децата постъпват в І клас със заявление на родителите или лицата, които се грижат за 

тях, и следните документи: 

 „Удостоверение за завършена подготвителна група” издадено от детска градина или училище,  

или декларация от родителя за непосещение на детска градина; 

 „Свидетелство за раждане” на детето; 

 Лична карта на родителя / настойника; 

 Декларация от родителя за целодневна форма на обучение (получава се от училището); 

 Декларация – заявление за ИУЧ- избираем учебен час  (получава се от училището); 

 Лична информация, включваща: адрес на местоживеене, телефон за връзка с родител, личен  

лекар на детето, извършени имунизации. 

Ако е налично: 

 за деца със СОП - документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие. 

 за дете с трайни увреждания над 50% - протокол на ЛКК (копие) или експертно решение на  

ТЕЛК или НЕЛК за детето (копие); 

 за дете с починал/и родители – Актове за смърт на родители (копие); 

 за деца от социални заведения – Служебна бележка от ръководителя на социалното заведение. 

 

VІІ. Ред, по който ще се приемат първокласниците през 2019-2020 година: 

       1.   В първи клас постъпват деца – навършили или навършващи 7 годишна възраст през 2019 

година. 

       2.   Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи с една 

година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. 

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 

образователни потребности отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас. 

       3.   Децата по ал. 2 кандидатстват за прием в първи клас по настоящите правила през годината, 

през която навършват 8-годишна възраст. 

       4.   Родителят или настойника подават заявление за желанието си детето му да учи в училището. 

             Заявлението се получава от училището.  

       5.   Заявление за участие в класиране за прием в първи клас се подава от 01 юни до 05 юни 2019 

год., включително. 

       6.   Данните на  родителите и  децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД, и като такива 

попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на класирането за 

прием. 

       7.   Класирането на учениците ще става в периода 06 юни – 09 юни 2019 година. 

       8.   Списъкът с класираните ученици в първи клас се оповестява на 11 юни 2019 год. 

       9.   Записването на учениците става на 11 юни 2019 год. и 12 юни 2019 год.  

     10.   Свободните места за първокласници ще бъдат обявени на 13 юни 2019 год. на интернет 

страницата на училището. 

     11.   Попълването на все още свободните места за ученици в първи клас ще се извършва до  

15 септември 2018 год. 

     12.   Провеждане на родителска среща с родителите на първокласниците на 05 септември 2018г.   



  ПРИЕМ ЗА V-ти КЛАС 

VIІІ. За пети клас: 

В V клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с.Асеново за учебната 2019-2020 г.  ще бъдат  

приети: 

 Всички ученици от ІV клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, които желаят да продължат  

обучението си в същото училище; 

 

 Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища. 

 

 

ІХ. Приемът ще бъде осъществен в 1 паралелка: 

 V клас – общообразователна паралелка с избираеми учебни часове (Раздел Б от УУП) – 2,5 ч.  

 Не са предвидени факултативни учебни часове (Раздел В от УУП). 

При прием на ученици над минималния изискуем брой по Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г. – 16, ще се 

осъществява като се взима под внимание: 

 Успехът от удостоверението за завършен начален етап на основно образование 

( БЕЛ + Математика + среден успех). 

 При повече заявления от определените 26 ученици, които имат равни резултати, ще се взимат  

под внимание оценките по Български език и литература, Математика и Човекът и природата от 

удостоверението за завършен начален етап, ако отново има ученици с равни резултати ще се взимат 

под внимание оценките от НВО по БЕЛ и математика от ІV клас. 

 По желание на родителите няма да се формира целодневна организация на учебния ден. 

 


