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РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА
2020/2021 ГОДИНА

Училищният план прием за V клас е приет на Педагогически съвет с Протокол
№4/28.01.2020г.. Съгласуван с Обществения съвет към училището с Протокол №2/
28.01.2020г. и утвърден със заповед на директора № РД-09-87/ 28.01.2020г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за план-прием в V клас в
Основно училище "Петко Рачев Славейков", село Кортен, общ. Нова Загора

за

учебната 2020/2021 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.142, ал.1 и 2 от ЗПУО в съответствие с
чл.41 Раздел I от Глава четвърта от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование.
Чл. 2. В V клас се приемат 1 паралелка с 26 ученика (общо 26 ученика) с обучение
ЦДО.
Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения
съвет на училището.
Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със
заповед на директора на Основно училище "Петко Рачев Славейков" .
II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в Основно училище "Петко Рачев
Славейков" има всеки ученик, който:
1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
III. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
Чл. 6. (1) Живеещите в селата Кортен, Асеновец, Брястово и Караново, на които не е
наложена мярка по чл. 199, ал.1, т. 5 от ЗПУО.
(2) Други деца от семейството, обучаващи се в училището.
(3) Завършен IV клас в Основно училище "Петко Рачев Славейков", село Кортен и НУ
„Д-р Петър Берон”, село Караново, общ. Нова Загора.
(4) Завършен IV клас в начално или основно училище от друго училище по изрично
желание.
(5) Деца на служители, работещи в училище;
(6) Близост до местоработата на един от родителите.

IV. КЛАСИРАНЕ
Чл. 7. (1) В класирането за прием участват ученици, които са:
1. подали заявление до директора на Основно училище "Петко Рачев Славейков",
село Кортен по образец;
2. представили оригинал на удостоверение за завършен начален етап;
3. които са от населените места Кортен, Асеновец, Брястово и Караново
Чл. 8. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена
със заповед на директора.
Чл. 9. Над утвърдения брой ученици в план-прием може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря
на условията на план приема.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на
условията на този регламент.
Чл. 10. (1)Всички дейности по план приема се извършват от училищна комисия
назначена със заповед на директора на Основно училище "Петко Рачев Славейков",
село Кортен, общ. Нова Загора.
(2) Директорът утвърждава списъка на приетите ученици в паралелката в срок до
началото на учебната година.

V. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА
Чл. 11 В срок до 30.06.2020 година се подават заявления за записване и копие от
Удостоверението за раждане на детето.
Чл. 12 От 01.07.2020 г. до 08.07.2020 г. включително се извършва записване на
учениците в V клас.
Чл. 13 След 08.07.2020 г. записване в V клас се извършва само при наличие на
свободни места, които се обявяват на 09.07.2020 г. до 16.30 часа в ОУ ”Петко Р.
Славейков“.
Чл. 14 Първа родителска среща – м. юли 2020 г. от 18.00 часа.
Чл. 15 Втора родителска среща – м. септември 2020 година.

VI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
А. Заявяване на желание – до 30. 06. 2020 г.
1. Заявление по образец от родител (настойник) до директора на училището.
2. Копие от Удостоверение за раждане на детето.
3. Лична карта на родителя за справка
Б. Записване:
1. Удостоверение за завършен начален етап- оригинал (с оглед ограничаване на
възможността за едновременно записване на един ученик в повече от едно училище и
заемане на места за дълъг период от време едновременно в няколко училища,
записването ще става само с оригинала на удостоверението за завършен начален
етап).
2. Здравен картон (за учениците, завършили IV-ти клас в друго учебно заведение).
Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч. на 2 етаж в
учителската стая
Списъците с класираните ученици ще бъдат изнесени на информационното
табло в училището и публикувани в сайта на училището.

