
 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ” 

с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен 

 

 

 
ЗАПОВЕД № РД 07- 230/23.03.2021 г. 

 
 

            На основание чл.259, ал.1. от ЗПУО, във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл. 41, 

ал.1 , т.1 и т.2 и чл.45 от Наредба №10 от 01.09.2016 г., след съгласувано становище на 

Обществения съвет и с цел създаване на организация по приема на ученици в пети клас 

за учебната 2021/2022 година 

  
 

НАРЕЖДАМ 

 

      През учебната 2021/2022 година в V клас да бъдат приети деца в 1 паралелка с  

22 ученици. 

 

НАЗНАЧАВАМ 

            Комисия, която да подготви и извърши дейностите по приема, в състав: 

 

Председател: Петя Момчилова – старши учител 

и членове: 

1. Донка Бойчева - учител 

2. Дорина Момчилова - осъществява функции на технически сътрудник за 

приемане и обработка на документи, списъци, сведения, справки и др. документи, 

свързани с приемането на ученици в  V клас. 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
1. График на дейностите по приема:  

 

1. До 01.04.2021 г. – запознаване на комисията със заповедта;  

2. До 10.04.2021 г.- публикуване на заповедта в сайта на училището и окачването й на 

информационното табло в  училище;  

3. От 28.06. 2021 г. до 30.06.2021 г. – записване на ученици в пети клас чрез подаване на 

пълен пакет от документи, включително оригинала на удостоверението за завършен 

начален етап на обучение;  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

 

I. Училищния план –прием за учебната 2021/2022 г. 

 

ІI. Заявление по образец.  

Заявлението е неотменна част - приложение към настоящата заповед.  

 

III. Записването на децата за ученици в пети клас да става след представяне на пълен 

комплект от следните документи:  

 



 

 
1. Заявление за прием в пети клас - по образец на училището;  

2. Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;  

3. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на образование;  

4. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител/настойник/лице, което 

полага грижи за детето – при поискване за сверка;  

5. Имунизационен статус/имунизационен паспорт;  

6. Заявление за включване на ученика по желание на родителя в целодневна организация на 

учебния ден - по образец на училището;  

7. Заявление за избор на спорт в часа за спортни дейности. 

 

 

     Заповедта да бъде сведена до знанието на заинтересованите лица.  

 

     Контрол върху изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.  

 

 

Директор: …………………. 

Лена Георгиева 


