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

ЗАПОВЕД
№ РД-07- 438/ 30.03.2018г.
Във връзка с приема на ученици в І клас за учебната 2018/ 2019 г., на основание чл. 258, чл. 259,
чл. 143 ал. 1, чл. 269 ал. 1 т.10 от ЗПУО, чл. 43, чл. 44 от Наредба № 10/ 01.09.2016г. за
организация на дейностите в училищното образование, Протокол № 12/ 14.03.2018г. на ПС
и становище на Обществен съвет с вх. № 415/ 30.03.2018г.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ на ученици в първи клас
за учебната 2018/2019г. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна:
I.
-

ПРАВО НА УЧАСТИЕ в прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г. имат:

Деца, които са родени през 2011г. – 01.01.2011 – 31.12.2011г. – 7 навършени години.
Деца, които са родени през 2012г. – 6 навършени години – по изключение, с молба от
родителя, с училищна готовност.
- Деца, които са родени през 2010г. (8 навършени години), когато здравословното състояние на
детето не позволява постъпването му в първи клас в годината на навършване на 7-год. възраст.
II.
КРИТЕРИИ ЗА ПРЕДИМСТВО ПРИ ПРИЕМ в I клас:
1. Близост на училището по постоянен или настоящ адрес на родителите в следните групи:
 I група – постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район, който не е променян в
последните 3 години от датата на заявлението
 II група – постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район повече от 1 година, но променян
през последните 1 – 3 години от датата на заявлението
 III група – постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район, като същият е променян в
рамките на 1 година от датата на заявлението
 IV група – постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район към деня на подаване на
заявлението
ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО:
микрорайон

Улици в район „Младост“

I

ул. „Орлово гнездо”, ул. „Банат”, ул. „Свобода”, ул. „Плевен”, ул. „Вихрен”, ул. „Еледжик”, бул.
„Република“(№ 12, 320, 816), ул. „Стара гара“(№ 1, 2, 4, 10), ул. „Девня“ № 33

II

ул. „Г. Пеячевич”, ул. „Здравец”, ул. „Ралица”, ул. „Доброволци”, ул. „Отечество”, ул. „Райко Даскалов”

III

ул. „Ак. Корчатов”, ул. „П. Милюков”, ул. „Огражден”, ул. „Ботевградски проход”, ул. „Козница”,
ул. „Звезда”

IV

ул. „Велека”, ул. „Кр. Асенов”, ул. „Искра”, ул. „Труд”, ул. „Осогово”, ул. „Огоста”, ул. „Зорница”,
ул. „Мизия”, Виетнамски общежития

V

ул. „Д-р Селименски”, ул. „Н. Корчев”(№ 6-12), ул. „В. Христов”, ул. „Р. Княгиня”, ул. „Кап. Г.
Георгиев”,
ул. „Горски пътник” – след № 20, ул. „Деница”- след № 6, ул. „Дибич“ – след № 6, ул. „Черешово
топче“ – до № 24 вкл.

V

ул. „Пробуда” – до № 19 вкл. и от № 21 – 50 вкл.

2. В случай, че броят на децата в групите по т. 1 надхвърля броя на местата , определени с
училищния план-прием, децата се подреждат и класират по следните допълнителни
критерии:
 Деца, завършили ПГ в ОУ „Отец Паисий“ гр. Варна – 100т.
 Други деца от семейството обучаващи се в училището – 100т.
 Дете с двама починали родители – 30т.
 Дете с трайни увреждания над 50 % – 30т.
Критериите се прилагат при наличие на повече кандидати от определените за прием в I клас
места.

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

