СУ “ Св. св. Кирил и Методий ”
гр. Карнобат
ул. „Димитър Благоев” № 44
e-mail:kirilimetodi@abv.bg
http://kirilimetodikt.com

ЗАПОВЕД
№ РД - 12 - 211 / 11.03.2022г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.43, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 от
1.09.2016год.
ЗАПОВЯДВАМ:
І. Приемът на ученици в І клас за учебната 2022 /2023 г. да става съобразно
следните критерии за подбор:
1. Водещи критерии:
- Деца с постоянен /настоящ адрес в прилежащия район на училището и
чийто адрес не е променян през последните над 3 години преди подаване
на заявлението.
- Деца с постоянен /настоящ адрес в прилежащия район на училището
повече от 1 година, но адресът е променен в периода през последните от 1
до 3 години преди подаване на заявлението.
- Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището
към деня на подаване на заявлението.
2. Допълнителни критерии:
- Деца с трайни увреждания над 50%;
- Деца с двама починали родители;
- Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
- Деца, завършили подготвителната група в училището;
- Деца с един починал родител;
- Близост до местоработата на един от родителите;
- Деца от населено място, в което няма училище.
ІІ. При записване на учениците да се изискват следните документи:
1. Заявление за постъпване от родителя
2. Акт за раждане на детето
3. След 31.05.2022 год. представяне на оригинал на удостоверение за
завършена подготвителна група. В случай, че детето не е посещавало

подготвителна група, родителите да декларират писмено това пред
класния ръководител.
ІІІ. Класните ръководители Недка Чолакова и Милена Михова , които ще
обучават учениците в І клас през 2022/ 2023 уч. година , да се запознаят с
графика на дейностите и да го спазват.
ІV. В срок до 31.05.2022 год. да се приемат заявленията за записване на
първокласниците.
V. До 03.06.2022 год. кл. ръководители да представят на директора списък
на записаните в І клас ученици.
VІ. Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор да бъде
изнесена в „Кът на бъдещия първокласник” от Т. Димитрова и
публикувана в сайта на училището от В. Върбанов.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица
за сведение и изпълнение.
М.Паскалева .................
Директор
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