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Според стратегията на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. 

Криводол- „Образованието задоволява социалните нужди и индивидуалните 

потребности на  личността, подготвя за живот в определена  социална среда чрез 

придобиване на знания, умения, компетентности и ценностни ориентации и 

съобразявайки се с възможностите на човешките, материалните и  финансови ресурси 

на обществото, осигурява и  подпомага ученето и развитието. 

Националното ни законодателство осигурява възможности на всички граждани 

да се възползват от системата на образование. Демократичният дух на Закона за 

предучилищното и училищно образование, освен че  гарантира равния достъп до 

образование, дава право на избор на училище и вид обучение, съобразно личните 

възможности и предпочитания.  СУ – Криводол  като част от системата на 

образование работи за задоволяване на специфичните потребности на учениците, за 

изява на индивидуалния и творчески потенциал на всяко дете. Цялостната 

нормативна база в образованието гарантира и обучението и развитието на деца с 

хронични заболявания и/ или специфични образователни потребности и деца в 

неравностойно социално положение. 

АНАЛИЗ : 

Както в цялата страна и в общината, така и в СУ „Св. св. Кирил и Методий” 

намалява броя на задължително подлежащите на обучение ученици . В училището 

няма отпаднали ученици. Проблем са учениците, които заминават със семействата си 

в чужбина и не може да се проследява движението им. СУ – Криводол  е средищно 

училище. От селата пътуват 101 ученици,  които посещават редовно учебните 

занятия.  

   В Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Криводол се обучават 300 

ученици в 15  паралелки , 6 групи за целодневно обучение , 5 деца със специфични 

образователни потребности . 

Някои от паралелките са на и около минимума за сформиране, други над минимума.  

ПРИОРИТЕТИ:  

             -          прием една паралелка, въз основа на  разработени критерии, съгласно чл.43 

от Наредба №10  от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование.  

- осигуряване на всяко дете на право на образование в неговата собствена 

общност, за което училището е призвано да предостави подпомагаща и 

подкрепяща образователна среда; 

- осигуряване на равнопоставеност и недопускане на дискриминация чрез 

запазване и развитие на българските образователни традиции; 

-  възпитание в  отговорно гражданство; 

 -   осигуряване на качествено образование като предпоставка за ограничаване на   

преждевременното напускане. 

            - децата са основен ресурс на училището и стоят в центъра на училищната 

система, призвана да осигури развитието на техните заложби, интереси и умения; 



- формиране в единство на познавателната, волевата и емоционалната сфера на 

личността на детето-ученик, изграждане на неговата морална, естетическа и 

физическа култура; 

- интегриране на децата със СОП от позицията на приемане на различията като 

ресурс, а не като проблем; 

-  утвърждаване на целодневната организация на учебния процес от 5 до 7 клас  

с цел подпомагане на успешното усвояване на знанията от учениците и 

осмисляне на свободното им време; 

 

Цел: 

 Максимално обхващане на децата, подлежащи на задължително образование за 

осигуряване на прием в две паралелки за учебната 2021/2022 година. 

Принципи: 

Приемът на ученици в пети клас през учебната 2020/2021 г., да се извърши съгласно 

принципите и правилата, заложени в Нормативните документи на МОН, както следва: 

Ученици в пети  клас през учебната 2021/2022 г., се обучават при целодневна 

организация на учебния процес, при утвърден от директора режим за целодневно 

обучение, задължителна подготовка до обяд, самоподготовка, организиран обяд , 

организиран отдих и физическа активност от 8.00 до 17:10 часа, след подписване на 

декларация от родителите.  

Съгласно  ЗПУО в пети клас постъпват деца, които са  завършили 4 клас . 

Дейности: 

Анализ на състоянието: 

Определяне на екип по приема : 

Екип по приема на ученици в пети клас през учебната 2021/2022 г., следва да бъде 

определен със заповед на директора на СУ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Криводол. 

Изготвяне на план за действие на екипа по прием:  

Приема документите, проверява наличието и редовността им, сравнява оригиналите с 

копията на документите и връща оригиналите на родителите;  

Завежда с входящ номер в дневника за входяща кореспонденция на училището 

подадените документи;  

Подрежда документите на учениците по входящи номера и ги класира съгласно 

посочените по – долу критерии; 

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

утвърждаване; 

 Критерии за прием, съгласно чл.45 /2/ от Наредба №10  от 01.09.2016г. за 

организацията на дейностите в училищното образование: 



 С предимство за записване в училището при постъпили повече заявления се ползват:  

 Ученици, завършили СУ – Криводол; 

  Ученици от населени места, в които няма училище;  

 Ученици, живущи в района на училището;  

 Ученици, чийто братя и сестри са ученици в същото училище;  

 Ученици на работещи в училище;  

 Ученици със СОП;  

 Ученици близнаци и сираци; 

 Ученици на инвалиди, живеещи в близост до училището. 
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