ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
с. ДОБРОМИРКА,общ. СЕВЛИЕВО, обл. ГАБРОВО
телефон 06738/2266, e mail: ou.dobromirka@abv.bg

З А П О В Е Д
№ РД-04-200/28.03.2022г.

На основание чл.259 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование във връзка с чл. 44, ал.1и чл.45, ал.1 от Наредба № 10 от
01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование,
Становище на Обществения съвет на училището, отразено в Протокол №
2/ 14.03.2022г. и Решение на заседание на ПС с Протокол № 7 от 17.03.2022г.

УТВЪРЖДАВАМ:
I.Училищен план-прием за учебната 2022/2023 година в ОУ „Христо
Ботев” с.Добромирка, както следва:
1.Първи клас - една паралелка.
Записване на всички ученици от района на селата Идилево, Буря, Добромирка и
Младен, подлежащи на задължително обучение, за които ОУ ”Хр. Ботев” е средищно, след
изявено желание на родителите /настойниците/ на подлежащите за обучение в първи клас
деца.

ІІ.Комисия за прием на ученици в І клас за учебната 2022-2023 г. в
състав:
Председател:
Членове:

Димитринка Минчева Кръстева-старши учител начален етап.
Хубавена Иванова Хубанова- старши учител в начален етап
Милена Генкова Благоева-учител начален етап- ЦДО.

1.Задължения на комисията:
1.1. В срок до 01.04.2022г. да издири подлежащите на задължително обучение
в първи клас деца от селата Идилево, Буря, Добромирка и Младен
1.2.В срок до 01.04.2022г. да информира родителите за всички възможности за
обучение и възпитание, които предлага училището, да ги запознае с критериите за
прием и със сроковете за записване на първокласниците .
1.3.В срок до два дни от издаването на настоящата заповед, да бъдат изложени
на видно място в училището реда, сроковете и критериите за подбор и записване в
първи клас.
1.4 Приема документите и проверява за редовността им по утвърден от
директора график.
1.5 Изготвя класирането на учениците и го поставя на информационно табло на
училището в съответствие с графика за дейности по приема в първи клас.

III. График по осъществяване на дейностите по приема:

3.1. Прием на документите за участие в класиране – от 01.06.2022 г. – до
08.06.2022 г.
3.2. Обявяване на списъците с класираните ученици – 09.06.2022 г.
3.3. Записване на класираните ученици – от 09.06. до 11.06.2022 г.

ІV.Необходими документи за прием на ученици в първи клас за
учебната 2022/2023 г.
4.1.Заявление за участие в приема по образец на училището.
4.2.Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група.
4.3.Декларация /Заявление /по образец, ако детето не е завършило подготвителна
група.
4.4.Удостоверение за раждане.
4.5.Медицински картон на детето и други документи за заболявания, или
документи за отлагане постъпването в І клас.

V. Критерии за подбор при приемане
учебната 2022/2023г.

на учениците в І клас за

5.1.Децата да навършват 7 годишна възраст до 31.12.2022г.
5.2.Родителите /настойниците/ да живеят на територията на селата Идилево, Буря,
Добромирка и Младен
Забележка: В срок до 15.09.2022г. да се приемат документи и записват подлежащи на
задължително обучение деца в първи клас.

Контролът по изпълнението на заповедта се осъществява от директора на
училището.

Директор:
Йорданка Георгиева

Запознати със заповедта:
1.Д. Кръстева-………………….
2. М. Благоева-………………...
3.Х. Иванова-………………..

