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ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПЕТИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2020/2021 г. 

І. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

I. В ОУ ,,Кап.Петър Пармаков ” Градец могат да подават документи за V клас 

родителите на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2020/2021 

година – родени през 2009 година.  

II. Приемат се следните документи: 

• 1.Заявление за записване 

• 2.Декларация за личните данни на ученика /Приложение 1/; 

• 3.Заявление за избираем учебен час /Приложение 2/; 

• 4.Заявление за включване в полуинтернатна група  /Приложение 3/; 

• 5.Заявление за  целодневна организация на учебния процес  /Приложение 4/; 

• 6.Заявление за модул ФВС/Приложение 5/ 

• 7.Декларация за защита на личните данни /Приложение 6/ 

• 8. Копие от акт за раждане;/за сверяване/ 

• 9.Представяне на личната карта на родителя /настойника/ за справка; 

• 10.Удостоверение за завършен начален етап  в училище; 

 

Оригиналите се носят за сравнение! 

 

III. Записването става действително след представен оригинал на удостоверение за 

завършен начален етап . 

ІII. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявления се подават от родителите по време на учебната 2019/2020 в срок до:-. 

18.05.2020г. - 30.06.2020г.– първи етап 

02.07.2020г.-11.09.2020 г.– втори етап 

 

2. Заявления се приемат всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа в канцеларията на 

училището. 

3. Записването става с пълен комплект документи. 

4. След подаване на заявлението, всеки кандидат получава входящ номер. 

5. Списъците със записаните се изнасят за: 

 първи етап  на 01.07.2020 г. 



 втори етап на 14.09.2020 г. 

 

 

IV. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ 

КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г., 

 ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПС / ПРОТОКОЛ № 7/ 25.02.2020  г, 

График прием 2020/2021 г. 

 
  

№ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. 
Среща с родителите на бъдещите 

петокласници 

18.05.2020 г. IV “а“ 

19.05.2029 г.IV „б“ 

Комисия по 

приема 

2. 
Посещение в домовете на бъдещи 

петокласници 

Първи етап: 

05.06.2020 г. 

Втори етап: 

03.09.2020 г. 

Класните 

ръководители и 

учители ЦДО 

 V клас 

3. 
Подаване и входиране на заявления с 

пълен комплект документи 

Първи етап: 

18.05.2020г. - 30.06.2020г 

Втори етап: 

02.07.2020г.-11.09.2020 

ЗАТС 

4. 
Изнасяне на списъците със записаните 

ученици 

Първи етап: 

01.07.2020 г. 

Втори етап: 

14.09.2020 г. 

Комисия по 

приема в V клас 

5. Родителски срещи по класове  10.09.2020 г. 
Учители на V  

клас 

  

 

 


