
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

!гр. Павел баня-63 55, у л . ’’Хрис то  Б о т е в ” №13 Дир ект ор :  ® 0 4 3 6 1 /  22-06 
fax:  0 4 36 1 / 22 - 03  

з ам . - дир ект ор :  22 -05  
канцел ар ия :  20-95 

e-ma i l :  s ou pb @ ab v .b g

З А П О В Е Д

№ 748/15.05.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с прием в I клас за учебната 
2020/2021 г. и решения № 2.1, 2.2 и 2.3 от заседание на Педагогическия съвет

(Протокол №10/15.05.2020 г.)

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Ред за приемане на ученици в I клас за учебната 2020/2021 г.:

1. В I клас за учебната 2020/2021 г. могат да постъпят всички деца, родени през 
2013 год.

2. По желание на родителите в I клас могат да постъпят и деца, родени през 2014 
год., но само ако са посещавали подготвителна група и имат удостоверение за 
училищна готовност.

3. Записването на класираните ученици да става с оригинала на удостоверението 
за завършена подготвителна група или с декларация, че детето не е посещавало 
подготвителна група.

4. Родители, които желаят детето им да бъде включено в целодневна организация, 
подават писмено заявление.

5. Децата, постъпващи в I клас за 2020/2021 г., да отговарят на критериите за 
подбор и прием.

II. Критерии за подбор и записване на учениците в I клас за учебната 2020/2021 
година:

1. Да живеят в гр.Павел баня;
2. Да живеят в с. Турия, с. Виден или с. Долно Сахране;
3. Деца със специални образователни потребности;
4. По желание на родителите се приемат ученици, живеещи на територията на 

община Павел баня;
5. Деца на учители или служители, работещи в СУ „Христо Ботев“, гр. Павел 

баня.
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III. График на дейностите:
Приемане на заявления от родителите /настойниците/ за записване на ученици 
в I клас.

Срок: от 18.05.2020г. до 29.05.2020 г.

' t Обявяване на списъците с класираните ученици.
Срок: 16:00 ч. на 29.05.2020 г.

Записване на класираните ученици и подаване на заявления за включване в 
целодневна организация.

Срок: от 04.06. до 30.06.2020 г.

Обявяване на свободните места след I класиране.
Срок: 01.07.2020 г.

Попълване на свободните места.
Срок: до 11.09.2020 г.

Утвърждаване на списъците с приетите ученици по паралелки.
Срок: 14.09.2020 г.

НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за приемане на документи и записване на ученици в първи клас за
учебната 2020/2021 година:

Председател: инж. Йорданка Христова Бабова -  зам.- директор по учебната
дейност
Членове:
1. Живка Динева Кацарска -  старши учител в начален етап;
2. Донка Стоилова Милушева -  старши учител в начален етап;
3. Божидара Динкова Донева -  старши учител в начален етап

Комисията да се придържа стриктно към реда, критериите и сроковете за прием 
на ученици в първи клас.
Списъкът с приетите първокласници по паралелки да се постави на достъпно за 
родителите място в училището, както и сформираните групи за целодневна 
организация на учебния ден.

Екземпляр от Заповедта да се връчи на председателя на комисията за създаване 
на организация и изпълнение.

/Г. Гогова/


