
 
   

 

 
З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 714 

24.03.2021 год., гр.Криводол 

 

На основание чл. 259 ал. 1, чл. 142 ал. 1 и 2, т. 1 и чл. 143, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал.1, т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогическите специалисти  и чл. 45  от Наредба 10 от 01.09.2016 год. на МОН за 

организацията на дейностите в училищното образование и с решение №1 по т. 2  на 

Педагогически съвет (протокол № 7/24.03.2021 год.)  

               

                        О П Р Е Д Е Л Я М 

 

Следният ред за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година: 

1. За учебната 2021/2022 година да се осъществи прием на две паралелки  ученици в 

първи клас. 

2. Записването на децата в първи клас става в определен срок с подаване на заявление 

/по образец/, оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група и 

копие от Акта за раждане на детето. 

3. На основание чл.8, ал.2 и 3 от Закона за предучилищно и училищно образование 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, ако физическото и умствено развитие им позволява 

това/ имат завършена подготвителна група/; 

4. Записването на децата в първи клас след определения срок, се извършва при 

наличието на свободни места в паралелките. 

 

 

       У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

І. Необходими документи за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година. 

1. Заявление за записване в първи клас /Приложение № 1/; 

2. Заявление за избираеми учебни часове  / Приложение №2/; 

3. Заявление за  факултативни  учебни часове /Приложение №3/; 

4. Заявление за избор на спортни дейности / Приложение № 4/ 

4. Заявление за участие в ЦДО / Приложение №5/; 

5. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал. 

6. Копие от Акт за раждане на детето /представяне на оригинал за сравнение/. 

 

ІІ. График за прием и записване на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година 

/Приложение № 6/. 

 

Средно  училище “Св. св. Кирил и Методий” 

град Криводол,  община Криводол,  област Враца 

    ул. “Георги Димитров” № 78, 09117 / 2291, 2092, e-mail:     

                                             sou_krivodol@abv.bg 



ІІІ. Критерии за класиране на деца в първи клас за учебната 2021/2022 г. /Приложение № 7/. 

 

                   Н А З Н А Ч А В А М 

 

 

І. Екип по приема на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в следния състав: 

 

Председател: Цветелина Василева Георгиева - Гелова  – заместник директор по учебната 

дейност; 

Членове: Калинка Димитрова Митова –  главен учител начален етап 

                 Кирчо Петков Кирилов   –  старши учител начален етап 

      Галина Цветкова Маркова – старши учител   начален етап 

 

ІІ. Задължения на екипа: 

1. Провежда рекламно-информационната кампания, относно реда на прием, изготвя 

графика за дейностите по приема и критерии за класиране. 

2. Приема документите, проверява наличието и редовността им, сравнява оригиналите 

с копията на документите и връща оригиналите на родителите. 

3. Завежда с входящ номер в дневника за входяща кореспонденция на училището 

подадените документи. 

4. Подрежда документите на учениците по входящи номера и ги класира съгласно 

определените критерии. 

5. Изготвя списък на класираните ученици и го предава на директора на училището за 

утвърждаване. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта е на директора и  на Цветелина Василева Георгиева - 

Гелова – заместник директор по учебната дейност на  СУ „Св.св.Кирил и Методий”, 

гр.Криводол. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 

изпълнение 

 

 

Цветана Николова 

Директор на Средно училище „Св.св.Кирил и Методий” 

гр.Криводол 
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