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ДЕЙНОСТИ  

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС  

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

I. График на дейностите за приемане на ученици в I клас 

№ Дейност Срок Отговорници 
1. Изискване от общината списъци на 

децата, които следва да постъпят в I 

клас 

до 31 януари 2022 г. Директор 

2. Педагогическия съвет на училището 

определя начина за приемане на 

учениците в I клас, в това число график 

на дейностите по приема, необходимите 

документи, срокове и критерии за 

класиране 

до 21 януари 2022 г. Директор 

3. Комисията за прием на ученици в I клас 

изготвя предложение за план-приема за 

учебната 2022/2023 г. 

до 31 януари 2022 г. Кл. р-ли на 4 

клас:  

Ил.Сотирова 

П. Ашминова 

Б. Лунджова 

4. Изготвяне на рекламни материали с цел 

запознаване на родителите с 

възможностите, които предлага 

училището и информирането им за 

предстоящите дейности и сроковете 

относно приема в I клас 

 

м. февруари 2022 г.  Кл. р-ли на 4 

клас:  

Ил.Сотирова 

П. Ашминова 

Б. Лунджова 

5. Изготвяне на актуална и достоверна 

информация за децата, които следва да 

постъпят в I клас и да се обучават в СУ 

м. февруари 2022 г. Кл. р-ли на 4 

клас:  

Ил.Сотирова 
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„Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли 

(обход) 

П. Ашминова 

Б. Лунджова 

6. Педагогическият съвет на училището 

взема решение относно предложения 

план-прием в I клас за учебната 

2022/2023 г. 

до 26.02.2022 г. Директор 

7. Обществения съвет в училището дава 

становище по проекта на училищен 

план-прием за I клас 

10 март 2022 г. ЗДУД – М. 

Оромарова 

Председател на 

Обществения 

съвет 

8. Директорът на училището със заповед 

утвърждава училищния план-прием за I 

клас. 

30 март 2022 г. Директор 

9. Да се постави на видно място в 

училището и да се публикува на 

интернет страницата на училището 

информация за реда, сроковете и 

критериите за класиране на учениците. 

30 март 2022 г. Ст. Топузов 

П.Ашминова 

10. Съобразно епидемиологичната 

обстановка в страната да се проведат 

дни на отворените врати или 

изготвянето на филм за СУ Симитли, 

който да бъде публикуван във фейсбук 

групите на детските градини в 

общината и други информационни 

сайтове 

 

 

 

 

м. април 2022 г. 

 

Кл. р-ли на 4 

клас:  

Ил.Сотирова 

П. Ашминова 

Б. Лунджова 

11 „Пъстър Великден“ – изработване на 

изненади за бъдещите първокласници 

от учениците от  IV клас 

м. април 2022 г. Кл. р-ли на 4 

клас:  

Ил.Сотирова 

П. Ашминова 

Б. Лунджова 

12. Записване на ученици. 

Документи за записване: 

1. Заявление по образец 

2. Оригинал на удостоверението за 

завършена подготвителна група в 

детска градина или училище или 

декларация от родител (настойник) в 

случай, че детето не е посещавало 

подготвителна група 

3. Копие на удостоверението за 

раждане 

от 31 май 2022 г. 

до 28 юни 2022 г. 

Ел. Гоцева 

В. Добринска 

13. Подаване на заявления по установен 

образец от родителите (настойниците) 

на бъдещите първокласници за 

проучване на желанията за обучение в 

от 31 май 2022 г. 

до 28 юни 2022 г. 

Ел. Гоцева 

В. Добринска 



разширена подготовка и допълнителна 

подготовка и ГЦОУД в училището 

14. Обявяване и поставяне на видно място в 

училището списъци на записаните 

ученици по паралелки 

29 юни 2022 г. Директор 

Кл. р-ли на 4 

клас:  

Ил.Сотирова 

П. Ашминова 

Б. Лунджова 

14. Попълване на свободните места. до 14 септември 

2022 г. 
 

15. Провеждане на родителски срещи с 

родителите на децата, които следва да 

постъпят в I клас 

до 14 септември 

2022 г. 

Директор 

Кл. р-ли на 4 

клас:  

Ил.Сотирова 

П. Ашминова 

Б. Лунджова 

 

II. Критерии за прием на първокласници в училището, когато броят на местата е 

по-малък от желаещите да бъдат записани: 

1. Близост до училището (доказва се с адресна регистрация). 

2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището. 

 


