
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ “ – ЯМБОЛ 

8600 Ямбол  ул."Янко Сакъзов"№ 8,046/ 66 31 17;66 31 18;66 68 59 

e – mail: prs@school-slaveykov.org ,  https://school-slaveykov.org/ 

 

ЗАПОВЕД  №РД-10-921/23.03.2023г.  

 

 На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 142, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование и Заповед №РД-06-

40/26.01.2022г. на министъра на образованието и науката 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

  

График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 

2022/2023 г. 
 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК 

1.  Изисване от Община Ямбол списък на децата с включен 

постоянен / настоящ адрес, които следва да постъпят в I 

клас.  

До 31.01.2022 г. Община 

 

2. Определяне броя на паралелките в първи клас за 

предстоящата учебна година, съгласно чл. 41, ал. 1, т. 1  

от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование. 

До 10.03.2022 г. Директорът на 

училището 

3. Определяне броя на местата в паралелките в първи клас 

за предстоящата учебна година, съгласно чл. 41, ал. 1, т. 

2  от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование. 

До 10.03.2022 г. Директорът на 

училището 

4. Педагогическият съвет определя реда за приемане на 

ученици в 1 клас, критерии за прием в съответствие с чл. 

43 и чл. 43а от Наредба № 10/2016 г., график на 

дейностите, необходимите документи, сроковете за 

класиране. 

До 15.03.2021 г. Директорът на 

училището 

5. Становище на Обществения съвет към училището във 

връзка с училищния план-прием, на основание чл. 269, 

ал. 1, т. 10 от ЗПУО. 

До 20.03.2022 г. Председател на 

Обществения съвет 

към училището 

6. Утвърждаване на училищния план-прием за 

предстоящата учебна година със заповед на директора 

на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл. 

44, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование и публикуване на 

интернет страницата на училището. 

До 30.03.2022 г. Директорът на 

училището 
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7. Информиране началника на РУО-Ямбол и 

финансиращия орган за утвърдения училищен план-

прием за предстоящата учебна година, съгласно чл. 44, 

ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование.  

До 10.04.2022 г. Директорът на 

училището 

8. Определяне със заповед на директора: 

- на училищна комисия, която приема заявления за 

прием в I клас и извършва всички дейности по приема на 

учениците, на основание чл. 45, ал. 1 от Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование; 

- график на дейностите за изпълнение на утвърдения 

прием и мястото за работа на комисията; 

- необходимите документи за приемане на учениците. 

До 10.04.2022 г. Директорът на 

училището 

9. Приемане на заявления за участие в класиране за прием 

в първи клас за предстоящата учебната година от 

училищната комисия. 

От 31 .05.2022г. 

до 03.06 .2022 г. 

Училищна комисия 

10. Класиране на учениците за първи клас от училищната 

комисия, въз основа на съответствието на кандидатите 

към критериите съгласно наредбата и Системата от 

правила за прием на ученици в първи клас в общинските 

училища на територията на  Община Ямбол 

от 06.06.2022 г. 

до 07.06.2022г. 

Училищна комисия 

11. Изготвяне и обявяване на Списък на приетите ученици 

за първи клас по паралелки  след класирането. 

08.06.2022 г. Училищна комисия 

12. Подаване на  заявление за записване на детето в 

училище след класирането. 

От 08.06.2022 г. 

до 10.06.2022г.   

Родители/настойници 

13. Обявяване на свободните места след класирането на 

интернет страницата на училището /при наличие на 

свободни места/. 

13.06.2021 г. Училищна комисия 

14. Попълване на свободните места /при наличие на такива/. До 14.09.2022 г. Училищна комисия 

15. Утвърждаване списъците на приетите ученици по 

паралелки до началото на учебната година със заповед 

на директора, съгласно чл. 45, ал. 3 от Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование. 

До 14.09.2022 г. Директорът на 

училището 

16. Изготвяне на мотивирано предложение от директора на 

училището до началника на РУО-Ямбол за разрешаване 

на прием на ученици над максимално определения в 

училищния план-прием брой места в паралелка, на 

основание чл. 46 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование. 

До 08.09.2022 г. Директорът на 

училището 

17. Изпращане до РУО и до Общината на сведение за 

децата, записани в първи клас към момента , съгласно 

До 15.09.2022 г.  Директорът на 

училището 



чл. 47, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование 

 
Забележка: Класирането на учениците за първи клас, съгласно т. 10 от настоящия 

„График на дейностите за осъществяване на приема на ученици в първи клас“, се 

извършва след проверка на декларираните от родителите/настойниците обстоятелства, 

като училищата по служебен път изискват информация за децата от Дирекция „РГС“ 

при община Ямбол и от РУО-Ямбол. 

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, 

декларирани в Заявлението. 

  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  г-жа Петя Пенева- ЗДУД. 

Настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на училището от инж. Галина 

Пенева – ръководител ИКТ. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение от г-жа Светла Иванова- касиер-счетоводител. 

 

 

 

Илиана Бицова  

Директор на ОУ „П.Р.Славейков“- Ямбол              Запознати: 

 

 

 


