
ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА“, С.СТ.КАРАДЖОВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО, ОБЛ.ЯМБОЛ

            Приемът на ученици за учебната 2017/2018 г.се осъществява на 
основание Чл.142, ал.2 от ЗПУО, и чл.41, ал.1 от Наредба 10 за организацията 
на дейностите в училищното образование. План –приемът е приет на заседание 
на ПС с протокол № 5/13.03.2017 г. и е съгласуван с Обществения съвет с 
Протокол № 3/14.03.2017 г., Вх.№ 73/15.03.2017 г.

І. За І клас
1. Брой паралелки: 1 (една)
2. Брой места в паралелката: 22 ученици

ІІ. За V клас
1. Брой паралелки: 1 (една)
2. Брой места в паралелката: 26 ученици

ІІІ. Промяна на броя на паралелките в останалите класове и свободните
места в тях: 
Няма да има промяна в броя на паралелките.
ІІ клас – 8 свободни места
ІІІ клас – 10 свободни места
ІV клас – 11 свободни места
VІ клас – 10 свободни места
VІІ клас – 15 свободни места

ІV.  Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния
ден.
Предвижда се целодневна организация на учебния ден, при заявено желание от
страна на родителите, в една смесена група от І до ІV клас и една смесена група
V – VІІ клас.

V. Ред и условия за прием на ученици в І клас.
В срок до 31.05.2017 г. родителите /настойниците/ на ученици могат да подават:

1. Заявление за постъпване в І клас/ по образец/
2. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.
3. Ксерокопие на акта за раждане на детето.
4. Декларация за избор на избираеми часове и спортна дейност
5. Декларация за целодневна организация на учебния ден (по желание)
6. Родителска среща – 20.06.2017 г.

В случай, че броят на местата, определени за прием в първи клас е по-малък от
желаещите да бъдат записани в училището, подреждането на кандидатите става
по отчитане на следните критерии:

1. Децата от подготвителния група  към ЦДГ с. Ст. Караджово
2. Поредността на записване с входящ номер в градация от по-малък към

по-голям.
3. Деца на учители и служители от училището.



4. Наличие на деца от семейството, обучаващи се вече в училището
5. Местоживеене  в  близост  до училището  –  от  следните  населени места:

с.Ст.Караджово, с.Попово, с.Дъбово, с.Оман, с.Деница, с.Камен връх.
Комисия по приема на деца за първи клас:

Красимира Николова – председател
Венета Манова-Радева и Дянка Андонова  – членове

VІ. График на дейностите за приема на първи клас
       1. Подаване на заявление за приемане в училището– от 20.04 до 31.05.2017
г.
       2. Обявяване на списъка с приетите ученици - 02.06.2017 г. - 17.30 ч.
       3. Записване на децата в І клас - от 05.06. до 30.06.2017 г.
       4. Обявяване на незаетите места след първо класиране - на 03.07. до 17.30
часа
       5. Попълване  на свободните места – до 13.09.2017 г.  
       6. Обявяване на записаните ученици за 1 клас и окончателно оформяне на
списъците по паралелки.
       7. Приемане на документи за свободни места - до 14.09.2017г.вкл.

VІІ. Ред и условия за прием на ученици в V клас.

В срок до 15.06.2017 г. родителите /настойниците/ на ученици могат да подават:

1. Заявление за записване в V клас
2. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап.
3. Копие от акта за раждане на детето
4. Декларация за избор на избираеми часове и спортна дейност
5. Декларация за целодневна организация на учебния ден (по желание)

В случай, че броят на местата, определени за прием в пети клас е по-малък от
желаещите да бъдат записани в училището, подреждането на кандидатите става
по отчитане на следните критерии:

1. Ученици завършили четвърти клас в ОУ „Стефан Караджа“.
2. Деца на учители и служители от училището.
3. Наличие на деца от семейството, обучаващи се вече в училището
4. Местоживеене в близост до училището – от следните населени места:

с.Ст.Караджово, с.Попово, с.Дъбово, с.Оман, с.Деница, с.Камен връх.
Комисия по приема на ученици за пети клас:
Марина Костадинова – председател
Димитър Дичев и Донка Митева  – членове
Комисията:
1. Обработва постъпилите документи в училището
2.  Разпределя  учениците  по  класове  и  групи,  като  представя  списъците  на
директора за окончателно разпределение

VІІІ. График на дейностите за приема в пети клас
   1.    Подаване на заявление за приемане на ученици в V клас до 15.06.2017 г.
   2. Обявяване списъците на класираните ученици - 19.06.2017 г.
   3. Записване на класираните ученици 21.06.2017 г. - 22.06.2017 г.



   4. Обявяване на свободните след първо класиране места - 23.06.2017 г.
5. Попълване на свободните места - 26.06.2017 г. - 27.06.2017г.
6. Обявяване на останалите свободни места - 28.06.2017 г.
7. Попълване на свободните места -до 15.09.2017 г.
8. Родителска среща -29.06.2017г. 




