ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН” - ГР. ЯМБОЛ
ул. „Кожух планина” № 17; тел: 046/66 68 32; e-mail: ou.petarberon@abv.bg
www.ouberon.com

ЗАПОВЕД
№1309/ 28.03.2017г.

На основание чл.259, ал.1, от Закона за предучилищното и училищното
образование,чл.19,ал.2, т.1 от Наредба№ 12/01.09.2016г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.41, ал.1 и
чл.43 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното
образование и във връзка с решение на Педагогическия съвет (Протокол
№6/15.03.2017г.) и Становище на Обществения съвет (Протокол №2/14.03.2017г.)

ОПРЕДЕЛЯМ:
КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС В ОУ „Д-Р ПЕТЪР
БЕРОН“, ГР.ЯМБОЛ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОД.
№
1.

Общи критерии
Ученици завършили четвърти клас
в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр.Ямбол
Ученици завършили четвърти клас
с
настоящ
адрес
на
родителите/настойниците в близост
до района на училището и/или най
кратко време за достигане до
училището
Други деца/ученици от семейството
обучаващи се в училището
*Деца-близнаци
Близост до месторабота на един от
родителите/ползва се само за един
от родителите/

Точки
5

5

Дете на учители и служители в
училището

1

№
6.

Социални критерии
Дете сирак

7.

Дете, със специални образователни
потребности до 3 деца в паралелка

2

8.

Дете с трайни увреждания над 50 %

2

2.

3.

4

5

4

1

Точки
2

Необходими документи
Удостоверение за завършен
четвърти клас
Удостоверение за завършен
четвърти клас и удостоверение
за настоящ адрес на родител,
издадено
от
общинска
администрация
Проверка от комисия при
записване
на
ученика
в
училището
Служебна
бележка
от
работодател с ЕИК, Изх.№,
адрес на месторабота, мокър
печат и подпис
Проверка от комисия при
записване
на
детето
в
училището
Необходими документи
Копие от акт за смърт на
родител/и
Документ от Регионалния екип
за подкрепа на личностното
развитие на децата със СОП
Протокол на JlKK/копие/ или
експертно решение на ТЕЛК
или НЕЛК за детето/копие/

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА
№

за

СРОК
от 01.06.2017г. до
15.06.2017г.

ОТГОВОРНИК
Училищна комисия

2. Класиране на учениците за пети клас от
училищната комисия.

от 16.06.2017г. до
20.06.2017г.

Училищна комисия

3. Обявяване на Списък на приетите ученици за
пети клас по паралелки след класирането
4. Подаване на
Заявление за записване на
ученика в училище след класирането
5. Обявяване
на
свободните
места
след
класирането на интернет страницата на
училището /при наличие на свободни места/
6. Попълване на свободните места /при наличие
на такива/
7. Утвърждаване списъците на приетите ученици
по паралелки
8. Изготвяне на мотивирано предложение от
директора на училището до началника на РУОЯмбол за разрешаване на прием на ученици
над максимално определения в училищния
план-прием брой места в паралелка

21.06.2017г.

Училищна комисия

от 22.06.2017г. до
27.06.2017г.
28.06. 2017г.

Родители/настойници

до 14.09.2017г.

Училищна комисия

до 14.09.

Директорът на
училището
Директорът на
училището

ДЕИНОСТИ
1. Подаване на заявление от родителите
участие в I - во класиране.

до 14.09. 2017г.

Училищна комисия

Документите се приемат от 01.06.2017г. до 15.06.2017г. всеки работен ден от 08:00
часа до 18:00 часа в сградата на училището.
В случаите, когато броят на кандидатстващите ученици, които отговарят на еднакви
критерии с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, Обществения
съвет към училището предлага на комисията начин за класиране.
Критериите и графика на дейностите да бъдат публикуван на интернет страницата
на училището в срок до 31.03.2017г. от Маргарита Копчева Атанасова, ЗДУД.
Настоящата заповед да се сведе до педагогическите специалисти и на
заинтересованите лица за сведение.

