
Осиовио  училище  Христо  Максимов" - гр. Самоков  

 

у,п. Христо  мпксимов"1 	maiL ы,и lге.таI 	 bv.bg, теп. : 0722f66 , 

 

ЗАПОВЕД  

№  РД  03 - 252/23.02.2021 година  

На  основание  чл. 258, чл. 259, ал. 1, чл. 142 в, ал. 1 и  ал. 2, чл. 143, 
ал. 1, чл. 145, ал. 1, чл. 147, чл. 12 и  чл. 99, ал. 4 от  ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 8 
от  Наредба  №  15 за  статута  и  професионалното  развитие  на  учителите, 
директорите  и  другите  педагогическите  специалисти  и  чл. 41, ал. 1, т. 1, 2, 3, 
и  4, чл. 42, чл. 43, чл. 43 а, чл. 44, чл. 44 а, чл. 45 и  чл. 46 от  Наредба  10 от  
01.09.2016 год. на  МОН  за  организацията  на  дейностите  в  училищното  
образование, протокол  №  5/20.01.2021 г. на  ПС, Протокол  №  5/15.02.2021 
год. на  Обществения  съвет  с  вх. №  РД  24-411/17.02.2021 год., становище  на  
Обществения  съвет  и  система  за  прием  на  ученици  в  първи  клас  за  учебната  
2021 /2022 година  на  община  Самоков, приета  на  среща  с  директорите  на  
училищата  на  27.01.2021 г. и  утвърдена  от  Кмета  на  Община  Самоков  

УТВЪРЖДАВАМ : 

1. План  - прием  на  една  паралелка  в  I- ви  клас  на  целоднено  обучение  - 
вариант  I, за  учебната  2021 /2022 година, на  деца  навършващи  7 годишна  
възраст  през  2021 година  и  не  повече  от  2 /две/ 6-годишни  деца. 

2. Комисия  за  приемане  на  заявления  за  участие  в  прием  за  първи  клас  през  
учебната  2021/2022 година  - всички  педагогически  специалисти  по  
график  извън  учебните  им  часове. 

З. Комисия  за  попълване  на  оценъчни  карти  за  прием  на  първокласници  с  
председател  и  членове  както  следва: 

Председател: 
• Румяна  Павлова  - старши  учител  начален  етап; 

Членове: 

• Любомира  Боянова  Тинчева  - старши  учител  ГЦОУД  I- IV клас; 
• Ани  Иванова  Аврамова  - Шейнова  - старши  учител  начален  етап; 
• Боянка  Петрова  Чамова  - старши  учител  начален  етап; 
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• Анелия  Димитрова  Георгиева  - старши  учител  начален  етап; 
• Съгласувал  член  на  ОбWествения  съвет  

4. Заявление  от  родител  за  прием  в  I- ви  клас  за  учебната  2021/2022 година. 

5. Оценъчна  карта  за  прием  в  I- ви  клас  за  учебната  2021/2022 година. 

б. Заявление  за  записване  в  I- ви  клас  за  учебната  2021/2022 година. 

7. Реда  за  прием: 

• Родителят  заявява  желанието  си  за  участие  на  детето  му  в  процедура  за  
прием  в  I- ви  клас  на  бланка  изготвена  от  училището  в  периода  01.03 - 
15.03.2021 г. за  участие  в  1-ви  етап  на  класиране; 

• Комисията  заседава  в  пълен  състав  на  16.03.2021 г. като  попълва  една  
карта  за  всяко  дете  и  се  подписва; 

• Протоколът  от  заседанието, придружен  с  попълнените  карти  се  входира  
в  училищния  входящ  дневник; 
• Първо  класиране  съобразно  подадените  заявления  и  изготвяне  на  

първични  списъци  до  19.03.2021 г.; 
• Предоставяне  на  първичните  списъци, които  съдържат  трите  имена, 

година  на  раждане, адрес  в  Община  Самоков, ресор  „Образование" до  
30.03.2021 г.; 

• Родителите, чиито  деца  са  покрили  критерия  за  прием  получават  
заявление  - формуляр  от  директора  за  записване  в  периода  01.06 - 
10.06.2021 г.; 

• При  наличие  на  свободни  места  заявления  се  приемат  до  15.06.2021 г. 
като  се  следва  същата  процедурата; 

• При  отказ  на  класирани  ученици  се  поканват  за  записване  следващите  в  
списъка  на  класираните  ученици; 

• Окончателен  списък  с  класираните  ученици  на  се  изготвя  до  15.06.2021 
г. и  се  предоставя  на  главен  експерт  в  отдел  „ОМДС" на  Община  
Самоков, като  при  всяка  промяна  се  актуализира. 

8. Задължения  на  членовете  на  комисията: 

• При  наличие  на  братче  и/или  сестриче  в  училище  провеждат  беседа  с  
класните  ръководители; 

• Всеки  член  на  комисията  си  води  бележки  по  време  на  беседите, така  че  
да  вземе  становище  по  отделните  критерии  в  картата  при  заседанието  на  
комисията; 

2 



• да  уведомят  родителите  на  децата  за  решението  на  комисията  по  прием  
до  три  работни  дни  след  входиране  на  протокола  от  заседанието  на  
комисията; 

• да  уведомят  родителите  на  класираните  за  срока  за  записване  и  
необходимите  документи. 

9. Задължения  на  председателя  на  комисията  по  прием: 

• да  предоставя  на  членовете  на  комисията  седмично  информация  
относно  заявените  желания  на  родителите  за  участие  на  децата  им  в  
процедурата  по  прием  за  I- ви  клас  за  учебната  2021 /2022 г.; 

• Председателства  заседанията  на  комисията  и  влиза  в  ролята  на  арбиrьр  
при  необходимост; 

• Изготвя  протоколите  от  заседанията  на  комисията; 
• Предоставя  на  родителите, чиито  деца  са  приети, заявление  - формуляр  

за  прием  в  I- ви  клас  и  приема  документите. 

Неразделна  част  от  настоящата  заповед  са  заявлението  за  прием  
/приложение  №  1/ и  утвърдената  оценъчна  карта  за  прием  в  I- ви  клас  за  
учебната  2021/2022 година  /приложение  №  2/, заявление  за  запсване  
/приложение  №  3/ и  становище  на  Обществения  съвет. 

След  анализ  на  посrьпилите  заявление, ако  е  възможно  се  сформира  нова  
паралелка. 

Контрол  по  изпълнение  на  заповедта  осъществява  Директора. 

Настоящата  заповед  да  се  сведе  до  знанието  на  членовете  на  комисията  
срещу  подпис  за  сведение  и  изпълнение  и  да  се  постави  на  информационното  
табло  във  фоайето  на  училището  за  информиране  на  родителите. 

АНТОАНЕТА  НИКОЛОВА: ' 	W 
Директор  на  ОУ  „Христо  Максимов  "- гр. Самоков  
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Запознати: 

№  по  
ред  

Име  и  фамилия  Заемана  длъжност  Подпис  на  лицето  
~ 	~~ ^ 	! 

1.  Румяна  Павлова  Старши  учител  НЕ  

2.  Любомира  Тинчева  Старши  учител  ГЦОУД  I- IV клас  

З. Ани  Аврамова  - Шейнова  Старши  учител  НЕ  gЧ  
4.  Боянка  Чамова  Старши  учител  НЕ  

5.  Анелия  Георгиева  Старши  учител  НЕ  /"' 
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