СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ ЙОРДАН ЙОВКОВ” КЪРДЖАЛИ
адрес: ул. Булаир 18; телефон 0.161/5 94 И, CSM +359 88 999 30 62,
web site: http://yovkov-bg.net/, email: y_yovkovkj@mail.bg, y_yovkovkj@abv.bg

ЗАПОВЕД
№945-945/17.03.2021 г.
На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259 от ЗПУО, чл. 143, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл.41, ал. 1, чл. 42, чл. 43 и чл. 44
от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование и становище на Обществения съвет с вх. № 2676 от
15.12.2020 г. и във връзка с Решение на Педагогическия съвет (Протокол № 3
от 15.12.2020 г.) относно училищен план-прием на ученици за учебната
2021/2022 година
УТВЪРЖДАВАМ
ЕУчилищен план-прием в СУ „Йордан Йовков", град Кърджали за учебната
2021/2022 година - дневна форма на обучение, както следва:
1. Брой паралелки в I и V клас:
Клас
I
V

Брой паралелки
4
4

Общ брой
места
96
104

2. Брой места в останалите класове и свободни
Промяна на
Общ
броя на
Брой
брой
Клас
паралелките
паралелки
места

Брой групи ЦОУД
4
4

места в тях:
Свободни
Брой
места за
групи
ученици
ЦОУД
в тях
6
Не
5
111
5
II
2
Не
4
4
99
III
3
Не
4
4
98
IV
0
Не
4
4
110
VI
14
Не
4
4
104
VII
П.График на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната
2021/2022 година /Приложение №1/
III. Образци на документи за приемане на ученици в първи клас за учебната
2021/2022 година:
1. Заявление за прием в първи клас /Приложение №2/
2. Заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден
/Приложение №3/
IV. Критерии за прием на ученици в първи клас в СУ „Йордан Йовков" за

учебната 2021/2022 година, съгласно Решение на Педагогическия съвет за
прием на ученици в I клас за учебната 2021/2022 година /Приложение №4/
V. Училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием на
ученици в първи клас за учебната 2021/ 2022 година в състав:
Председател: Людмила Чаушева - заместник- директор по учебната дейност
Членове:
Елена Календжиева - старши начален учител
Биляна Башаранова - старши начален учител
Боряна Карабоюкова - старши начален учител
Стайка Ангелова - старши начален учител
Христина Начева - технически секретар
Училищната комисия за изпълнение на училищния план-прием да изпълнява
следните задължения:
1. Приема заявления за прием в I клас по следния график:
1Л. Приемане на заявления: от 15.04. до 15.05.2021 г.
1.2. Класиране на учениците: до 31.05.2021 г.;
1.3. Обявяване на списъците с приетите ученици: 03.06.2021 г.;
1.4. Записване на приетите ученици: 04.06-08.06.2021 г.
1.5. Обявяване на свободните места: 10.06.2021 г.
1.6. Попълване на свободните места: до 15.09.2021 г.
2. Провежда информационна кампания сред деца и родители/настойници,
относно реда на прием, графика на дейностите по приема и критериите за
класиране
3.Обработва постъпилите документи за прием в първи клас.
4.Изготвя протокол с приетите ученици и своевременно го представя на
директора.
У1.Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година
1. СУ „Йордан Йовков", гр. Кърджали осъществява прием в първи клас на
деца, навършили 7 години в календарната 2021 година.
Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на
родителите или настойниците им ако физическото и умственото им развитие
позволяват.
2. Родителите/настойниците на детето подават в определения в графика срок
Заявление за прием в първи клас, по образец на училището.
3. Записването на детето в първи клас става в определения в графика срок след
представяне и на Удостоверение за завършена подготвителна група/клас
(оригинал).

4. Записването на деца в първи клас след определения срок, се извършва само
при наличие на свободни места.

Заповедта да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.
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