ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА
гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg

ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА
НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

за 2017/ 2018 учебна година
Право на участие в прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 година имат:
- Ученици, които са родени през 2010г.– 01.01.2010 – 31.12.2010г. – 7 навършени години.
- Ученици, които са родени през 2011г.–6 навършени години–по изключение, с молба от родителя, с
училищна готовност.
№

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Дейност
Определяне на училищния план-прием - ПС
Съгласуване с Обществения съвет и изготвяне на становище
Утвърждаване на училищния план-прием със заповед на директора
Информиране Началника на РУО – Варна за утвърдения план-прием за
учебната 2017/ 2018 година
Осигуряване на достъпност на информацията относно реда, сроковете,
критериите за подбор и необходими документи за прием в I клас –
информационно табло в училището, сайт на училището, сайт на РУО Варна
Определяне на училищна комисия за прием I клас със заповед на
директора
Обхождане на прилежащия район на училището, списъци на
подлежащите на обучение
Подаване на база данни по АДМИН
Регистрация в електронната платформа на родители и прием на
заявления
Обяваване на списъци с класираните ученици
Записване на класираните ученици – с всички необходими документи
Обявяване на свободни места
Попълване на свободни места

Срок
15.03.2017г.
20.03.2017г.
22.03.2017г.
27.03.2017г.

30.03.2017г.

30.03.2017г
19.04.2017г. – 24.04.2017г.
10.05.2017г.
29.05.2017г. – 31.05.2017г.
08:30 – 16:30ч.

05.06.2017г. – 17:00ч.
06.06.2017г. – 07.06.2017г.
08.06.2017г. – 17:30ч.
09.06.2017г. – 12.06.2017г.
– до 12:30ч.
12.06.2017г. – до 17:30ч.
Обявяване на останалите свободни места
До 15.09.2017г.
Попълване на останалите свободни места
Подаване на готови списъци със записаните за I клас ученици за
До 15.09.2017г.
учебната 2017/2018 г. в Община Варна
Родителска среща с родители на децата записани в I клас за учебната
2017/2018 г.

12.09.2017г. – 13:00ч.

 При невъзможност на родител да се регистрира в електронната система в домашни условия, може
да извърши това в училището, където ще има осигурен достъп до компютър.
 Родителите, подали заявление за прием след определения в графика срок, подават документи за
записване в училището.

СИЛВИЯ ГРИГОРОВА
Директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна

