
 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ ОТЕЦ  ПАИСИЙ “ ГР.БЕЛОСЛАВ 

ул.” Св.св.Кирил и Методий” №13 ,тел.: 05112/  36-07, 

е- mail:paisii.school@abv.bg 

 

З А П О В Е Д  

                             №  РД 07 - 161/25.03.2021г.  

 

На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО, Заповед №140/26.02.2021г. на кмета на Община 

Белослав и във връзка с утвърдения  план-прием в I клас за учебната 2021-2022г., с моя  

Заповед  № РД 07- 160/ 25.03.2021г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

 

1.График на дейностите  по прием на ученици в първи клас  за учебната 

2021-2022г. 

 

№ 

 

дейности 

 

срок 

1.  Оповестяване на утвърдения училищен план-прием за 

първи клас на интернет страницата на училището и на 

видно място в  сградата на училището 

30 март 2021г. 

2. Подаване на заявления за постъпване в първи клас. От 26.04.2021г. до 

14.05.2021г. вкл. 

3. Класиране на учениците, подали пълния комплект документи 

за прием в първи клас. 
03.06.2021г. 

4. Обявяване на списък с класираните деца на интернет 

страницата на училището и на видно място в сградата на 

училището. 

04.06.2021г. 

5. Записване на приетите деца в I клас  със задължително 

представени документи: 

1. Удостоверение за завършена подготвителна група / 

оригинал / 

2.Заявление от родителя /настойника 

3.Копие от удостоверение за раждане  на детето. 

4.Лична карта на родителя за справка.    

 5.Декларация от родителя / настойника / ако детето не е 

посещавало ПГ. 

от 07.06.2021г. до 

08.06.2021г. 

6. Обявяване на свободните места след първо класиране на 

интернет страницата на училището и на видно място в сградата 

на училището. 

10.06.2021г. 

7. Попълване на свободните места от  15.06.2021г. до 

16.06.2021г. вкл. 

8. Утвърждаване от директора на училището на окончателните 

списъци на приетите ученици. 
до 14.09.2021г. 



 

 

2.Критерии  определени с решение на Педагогическия съвет на НУ „Отец 

Паисий” 

1. желание на родителите ; 

2. адресна регистрация в близост до училището по настоящ адрес на родителите /настойниците/ 

3. дете с трайни увреждания над 50%; 

4. дете с двама починали родители ; 

5. други деца от семейството , обучаващи се в училището ; 

6. близост до местоработата на един от родителите. 

 

 Контрол по изпълнение на заповедта  упражнявам лично . 

 

 

 

 Красимира Грудева    

Директор на НУ „ Отец Паисий” 
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