ПЪРВО О У“ ВАСИЛ ЛЕВСКИ “
гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. Софийска
ул. „ Стара планина” №1, тел: 0721 / 66 111, 66 112
e-mail:kostinbrod_ou_vlevski2abv.bg
http://1ouvlevski.com/
.......................................................................................................
ЗАПОВЕД
№ 106-319/08.03.2021 г.
на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО
и във връзка с чл.44 ал.1, чл.45 ал.1, ал.3 от Наредба № 10 от01.09.2016 год.
и чл.5 ал.1 т.1 от ПДУ

ОПРЕДЕЛЯМ
реда и графика за приемане на ученици
в І-ви клас за учебната 2021/2022 год.
Комисия в състав:
 Цветанка Василева – старши начален учител
 Светла Димитрова – старши учител по Изобразително изкуство
 Весела Бецева – старши учител ПДГ
1. Класният ръководител на ПДГ проверява нагласата и желанията на родителите
за целодневно обучение, чрез родителска среща 11.05.2021 год.
2. Учителите начален етап да организират изпращането на поканите на родителите
по списъчен състав на бъдещите първокласници, предоставени от общината с
адреси, регистрирани в І-ви район на гр. Костинброд до 19.05.2021г.
Отг. Цв. Василева, Св. Димитрова
3. МО – начални учители изготвя обяви за родителите, поставени на видни
обществени места и на сайта на училището до 19.05.2021 год.
Отг. Цв. Василева, Св. Димитрова, П. Масларова
4. МО – Начален етап да изготви презентация за представянето на училището на
родителската среща на 31.05.2021 год. от 18.00 часа.
Отг. Б. Петрова, Св. Димитрова
5. Директорът определя броя на паралелките и класните ръководители за новата
учебна година в срок до 12.06.2021 год.
6. От 15.03.2021 год. до родителската среща Т. Иванова – зам. директор, да
предоставя декларации на родителите, желаещи да запишат бъдещи
първокласници.
7. Записване на детето в І-ви клас е съпроводена с оригинала на удостоверние за
завършен курс на ПДГ, заедно с копие от акт за раждане на родителската среща
на 31.05.2021 г.
- при липса на такъв документ поради непосещаване на ПДГ – родителят
декларира това обстоятелство;
- желаещите за записване в паралелка с целодневно обучение декларират
това желание;
8. На родителите се предлагат за избор в І-ви клас: ИУЧ БЕЛ – 1 час, ИУЧ
Информационни технологии – 1 час, ИУЧ - Английски език - 1 час;

9. Резултатите от проверка на разпределението на паралелките се обявява на
10.09.2021 год. на видно място в училището.
10. За прием в І-во ОУ„ Васил Левски” при формиране на паралелките по основните
критерии, с предимство са:
- деца завършили ПДГ в училище;
- деца от семейство, което има и друг ученик в училище;
- социално слаби деца;
- деца, живеещи в I-ви район на гр. Костинброд
- деца със СОП и логопедични проблеми;
- деца на служители в училището
11. При декларирано желание от родителите се формират две папалелки:
- с целодневно обучение
- с полудневно обучение
12. При недостатъчен брой ученици за формиране на две паралелки се формира
една паралелка с целодневно обучение.
13. На 04.05.2021 г. от 10.00 часа до 16.30 часа се организира „ Ден на отворени
врати“ в начален етап за желаещите да наблюдават занимания на учениците в
групите по интереси, както и да се запознаят с възможностите за обучение и
възпитание и наблюдаване на учебен процес в училище.
Отг. МО и ръководители на групи
14. На 10.09.2021 год. от 18.00 часа да се проведе родителска среща за паралелките,
като се запознаят родителите с изискванията на класните ръководители за
организацията на работа с първокласниците за новата учебна година.
Заповедта да се доведе до знание на заинтересованите лица и изпълнение от
посочените служители и да бъде изложена на достъпно и видно място за
информация.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Татяна Иванова – зам.
директор в І-во ОУ „ Васил Левски” гр. Костинброд .
Директор: ..................................
/ Д. Борисова – Милутинович /

