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ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

1. Приемането на ученици, подлежащи на задължително обучение в първи клас за учебната 

2016-2017 г. да се извърши в следния ред: 

1.1. Подаване на документи в стая 202 в училището до 30.05.2016 г. 

Пакетът необходими документи включва: 

1.1.1. Заявление по образец от училището; 

1.1.2. Ксерокопие на акта за раждане на детето (може да се копира на място); 

1.1.3. Лична карта на родителя за справка. 

1.2 Списъкът с класираните ученици да се постави във фоайето на училището на първия 

етаж на информационното табло на 03.06.2016 г. 

1.3 Записването на класираните ученици да се извърши на 06.06.2016 и 07.06.2016 г. след 

представяне на оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група. За деца, 

които не са посещавали подготвителна група се прави проверка в Регистъра на учениците 

от МОН- www.2mon.bg/ 

1.4 На 08.06.2016г. се обявяват свободните места за записване на ученици в първи клас 

1.5 На 09.06.2016г. и 10.06.2016г. се приемат заявление за записване в първи клас за 

свободните места 

1.6 На 13.06.2016 г. се обявяват останалите свободни места, чието запълване може да 

продължи до началото на новата учебна година 

1.7 За учебната 2016-2017 г. училището приема максимално 50 първокласници. В случай че 

подалите документи за записване са повече от местата, предимство при записването на 

първокласници се дава на: 

1.7.1. Деца, живеещи в района на училището, удостоверено с адресна регистрация на 

родителя или настойника 

1.7.2. Деца от селата: Венчан, Равна, Златина, Кривня, Добрина, Петров дол и 

Тутраканци, за които Първо основно училище „Хр. Смирненски" е средищно училище; 

1.7.3. При наличие на по-големи братя и сестри, ученици в училището; 

1.7.4. Деца, чиито родители работят в училището; 

1.7.5. При обстоятелства, различни от горепосочените или извънредни случаи, 

настъпили след 13.06.2016 г., решението се взема индивидуално за всеки случай от 

ръководството на училището. 
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