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Приета на заседание на Педагогическия съвет  

с протокол   № 5  / 13.03.2014 г.  

 

 

 



1. Брой паралелки в І клас 
 

 За учебната 2014/2015 година в ОУ”Пенчо Славейков” ще бъдат  разкрити 
5 паралелки. 

 
 

 
     2.    Постъпване в І клас 

 
     В І клас постъпват деца на 7 години, навършени в 2014 година или на 6 

години по преценка на родителите, ако са  посещавали  подготвителна  група  
в  детска  градина   или  училище  и  ако  физическото и умственото им 

развитие позволява това.     

 

 

       3.   Записване  за І клас 

      Записването става със: 

    заявление по установен образец от родителите до директора;  

    оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група; 

    копие на акта за раждане; 

    при желание за целодневно обучение - заявление за целодневно 

обучение  по образец. 

 

 

         4.     График на записване 

 подаване на заявление до 21.05.2014г. в канцеларията на училището;  

 записване   -  26 май   -  15 юни  в канцеларията на училището;  

 изнасяне списъците с  имената на  класираните деца по паралелки – 
10.06.2014г. 

 при наличие на свободни места записването на първокласници 

продължава до 15 септември. 

 

5.     Критерии за прием на ученици в първи клас в училището 

                                          



( когато броят на местата, определени за прием в първи клас, е по-малък 
от желаещите да бъдат записани): 

    близост до училището; 

    деца от семейството, обучаващи се в училището; 

    деца, завършили подготвителен клас в училището; 

    деца на учители или служители от училището; 

    деца на родители, завършили ОУ „П.Славейков”- Димитровград. 

     деца на родители, желаещи целодневна организация на ОВП.    

 
 

 
6. Срещи с бъдещите първокласници 

 

 Коледа в детската градина – календарчета и поздрав за децата от ПГ в 

детските градини в района на училището от учениците от ІV клас; 

 Баба Марта в детската градина – мартенички за децата от ПГ в детските 

градини в района на училището от учениците от ІV клас; 

 Изработване на постери с рекламни материали за ПГ в детските градини 
в района на училището; 

 Дни на отворените врати  -  на 26,  27 и 28 май 2014г.  от 14 до 17 часа 

 -  разглеждане на материална база на училището; 
           -  запознаване с бъдещите учители на първи клас и разговори между тях, 

деца и родители; 

  

  

  

  

  

  

  


