
СУ  "ДИМИТЪР  ТАЛЕВ" - ГРАД  ДОБРИЧ  
Улица  "Генерал  Георги  Попов  " №1 б, тел.: 690-390; 

e-mai1: dtalev@inail.bg; web: http://www.sou-dtalev.info  

ЗАПОВЕД  

№  РД  03 - 353 / 26.03.2021 г. 

На  основание  чл. 259 ал.1 от  ЗПУО  и  във  връзка  с  чл. 44 ал.1 Наредба  №10/01.09.2016г. за  
организацията  на  дейностите  в  училищното  образование, в  изпълнение  на  решение  на  ПС  с  
Протокол  №  3 от  03.02.2021 г. и  становище  на  Обществения  съвет: 

I. НАРЕЖДАМ  

Да  бъде  извършен  прием  на  ученици  в  първи  клас  за  учебната  2021/2022 година  в  
3 паралелки  по  22-ма  ученици  във  всяка, 66 ученици  общо. 

II. ОПРЕДЕЛЯМ  
1. График  на  дейностите  по  прием  на  ученици  в  първи  клас, както  следва: 

№  Вид  дейност  Срок  
1 Приемане  на  заявления  за  прием  в  първи  клас  от  

директора  и/или  зам.-директора  УД  в  каб. 202 и  каб.204 
02.06.2021 г. 

2 Обявяване  на  списъци  с  класираните  ученици  в  сайта  
на  училището. 

08.06.2021 г. 

3 Провеждане  диагностика  на  готовността  на  децата  за  
посrьпване  в  първи  клас. 

до  09.06.2021 г. 

4.  Записване  на  класираните  деца  в  първи  клас. 11.06.2021 г. 

5.  Обявяване  на  свободните  места  след  първо  класиране. 15.06.2021 г. 

6.  Приемане  на  заявления  за  участие  във  второ  класиране  18.06.2021 г. 

7.  Записване  на  ученици  след  второ  класиране. 25.06.2021 г. 
8 Обявяване  на  свободните  места  след  второ  класиране  

и  записване  на  ученици. 
29.06.2021 г. 

9. Попълване  на  свободните  места. до  началото  на  учебната  
2021 /2022 г. 

2. Необходими  документи  за  записване  след  класиране: 
2.1. Заявление  от  родител  за  записване  в  първи  клас  — училищна  бланка; 
2.2. Копие  от  акт  за  раждане  на  детето  и  оригинал  за  сверяване; 
2.3. Лична  карта  на  подаващия  заявлението  за  записване  родител  / настойник / за  

удостоверяване  при  записване; 
2.4.Удостоверение  за  завършена  подготвителна  група  /ПГ/ или  декларация, че  детето  не  

е  посещавало  ПГ  /за  върнатите  от  чужбина/. 

3. Комисия  за  прием  на  документи, класиране  на  ученици  и  задължения  на  същата, 
в  състав: 

Председател : Велимира  Проданова  — зам.-директор  по  УД  



и  членове: 
1. Пенка  Симеонова  - учител  в  начален  етап  
2. Таня  Илчева  - учител  в  начален  етап  

3.1. Задължения  на  комисията: 
3.1.1. да  се  запознае  подробно  с  Правилата  за  прием, задълженията  си  и  документите, които  

трябва  да  изискват  от  родителите. 
3.1.2. Приема  документите, проверява  наличието  и  редовността  им, сравнява  оригиналите  

с  копията  на  документите  и  връща  оригиналите  на  родителите; 
3.1.3. да  направи  списък  на  децата  по  низходящ  ред  на  получените, по  утвърдените  с  тази  

Заповед  критерии, точки. 
3.1.4. да  изготви  списък  на  приетите  деца  и  списък  на  резервите  с  броя  на  точките  на  всяко  

дете  и  да  го  предаде  на  директора  за  утвърждаване. 
3.1.5. да  обяви  публично, чрез  качване  на  сайта  и  на  централния  вход  на  училището, 

утвърдените  списъци  на  08.0б.2021 г./ 29.0б.2021 г. 
3. 1 .б. да  създаде  организацията  и  осъществи  записването  на  новоприетите  деца. 
3.1.7. Място  на  работа  на  комисията  101 каб. 

Не  се  прилагат  критерии  за  прием  на  ученици  в  паралелките  за  първи  клас, когато  
броят  на  желаещите  да  се  запишат  в  тях  деца, не  надвишава  обявените  места. 

III. УТВЪРЖДАВАМ  

1. Правила  и  критерии  за  класиране  за  прием  в  първи  клас  за  учебната  2021/2022г. 

Класирането  на  учениците  в  първи  клас  в  училищата  на  територията  на  Община  град  
Добрич  се  осъществява  на  база  на  точкова  система, която  включва  следните  критерии: 

№  Критерии  Точки  документи, удостоверяващи  правото  
на  ползване  на  съответния  критерии  

1. Близост 	на 	училището 	до  
постоянен/настоящ 	адрес 	на  
родителите/настойниците 	- 	съгласно  
районирането  на  гр. Добрич. 
• Първа 	група 	- 	деца 	с  

постоянен/настоящ  адрес  в  прилежащия  
район 	на 	училището 	и  
постоянният/настоящият  им  адрес  не  е  
променян  последните  над  3 години  
преди  подаване  на  заявлението  или  дете, 
чиито  братя  или  сестри  до  12-годишна  
възраст  са  ученици  в  същото  училище; 

30 т. 

Доказва  се  с  попълнена  от  единия  от  
родителите/настойниците  декларация  и  
предтавяне  на  ЛК  

2. • Втора 	група 	- 	деца 	с  
постоянен/настоящ  адрес  в  прилежащия  
район  на  училището  повече  от  1 година, 
но  постоянният/настоящият  им  адрес  е  
променен  в  периода  през  последните  от  
1 	до  3 	години  преди  подаване  на  
заявлението; 

20 т. 

З. • Трета 	група 	- 	деца 	с  
постоянен/настоящ  адрес  в  прилежащия  
район 	на 	училището, 	но  
постоянният/настоящият  им  адрес  е  бил  

15 т. 



Nº Критерии  Точки  Документи, удостоверяващи  правото  
на  ползване  на  съответния  критерии  

променен  през  последната  1 година  
преди  подаване  на  заявлението; 

4. •Четвърта 	група 	- 	деца 	с  
постоянен/настоящ 	адрес 	извън  
прилежащия  район  на  училището  към  
деня  на  подаване  на  заявлението. 

10 т. 

Допълнителни 	критерии 	за  
класиран  Точки  Докумеити, удостоверяващи  правото  

на  ползване  на  съответния  критерий  

1' Деца  със  СОП  и/или  със  заболявания  с  
решение  на  ТЕЛК  над  50% 

10 т. 
Представя  се 	копие 	от  решение 	на  
ТЕЛК/НЕЛК  за  детето, валидно  към  
датата  на  записване  

2.  Дете 	с 	починали 	родители 	
- сирак/полусирак  15 т. Представя  се  актове  за  смърт  /копие/, 

доказващ  обстоятелството. 
3.  Други  деца  от  семейството, обучаващи  

се  в  училището  15 т  . Потвърждава 	се 	от 	училището 	при  
регистрация  на  заявлението  

4.  
Деца  - близнаци  10 т. Доказва  се  с  акт  за  раждане  

5' Близост  на  училището  до  местоработата  
на  един  от  родителите /настойниците  10 т. Служебна 	бележка, 	издадена 	от  

работодателя  на  един  от  родителите  

б. Дете, 	чийто 	роднини 	(баба, 	дядо), 
грижещи  се  за  тях  живеят  в  прилежащия  
район  на  училището  

10 т. Декларация, попълиена  от  родителя  

Всички  критерии, чрез  които  детето  участва  в  класирането  трябва  да  са  актуапни  към  
момента  на  подаване  на  заявлението. 

Регистрираните  критерии  се  доказват  със  съответните  документи  /оригинали  и  копия/ в  
срока  за  потвърждаване  на  приема. 

2. Приетите  учениqи  се  записват  в  училището  със  следните  документн: 
2.1. Заявление  за  записване  до  директора  на  училището; 
2.2. Оригинал  на  Удостоверение  за  завършена  подготвителиа  група  (клас). 
2.3. Декларация  от  родител  за  случаите, в  които  детето  не  е  посещавапо  подготвителна  

група  (клас). 

Настоящата  заповед  да  се  доведе  до  знанието  на  комисията  за  сведение  и  изпълнение. 
Същата  да  бъде  изложена  на  видно  място  в  училище  за  информация  на  всички  желаещи, 

както  и  оповестена  в  официалния  сайт  на  СУ  „Димиrьр  Талев". 

Контролът  по  изпълиението  й  възлагам  на  Велимира  Проданова, заместник-директор  УД. 

Запознати: 
Име  По  јі  Име  По  ј 	. 

Велимира  Проданова  ~ .~ Таня  Илчева  І _ 
Пенка  Симеонова  

Директор: 
/Весела  


