
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ “ – ЯМБОЛ 
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ЗАПОВЕД  №РД-10- 596/18.01.2023г.      

 

 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, след Решение на ПС по т.4 от 

протокол № 4/ 17.01.2023г.   и след становище на Обществения съвет /протокол 

№3/16.03.2023г/  

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

  

4.1. Училищен план-прием на ученици за учебната 2023/2024 година, както 

следва: 

Първи клас: 
 Брой паралелки и места в паралелката: 4 паралелки по 22 ученици 

 Избираеми учебни предмети по паралелки/общо 3 часа/ 

Начин за прием в първи клас за учебната 2023/2024 година: 

При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за 2023/2024 учебна година от 

обявените места в ОУ „П.Р.Славейков“ се прилагат следните критерии за подбор:  

1. Водещ критерий: 

 

№ Водещ критерий въз основа на чл. 43, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование  

Точки 

1. Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в 

последните над 3 години преди подаване на заявлението 

5 

2. Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е 

променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на 

заявлението 

4 

3. Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през 

последната една година преди подаване на заявлението 

3 

4.  Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район 

на училището към деня на подаване на заявлението 

2 

 Пояснение: Деца, чиито братя или сестри до 12 годишна възраст са 

ученици в ОУ „П.Р.Славейков“, се разпределят в първа група независимо 

от постоянния/настоящия им адрес 

 

 

 

mailto:prs@school-slaveykov.org
https://school-slaveykov.org/


2. Допълнителни критерии: 

2.1. 

№ Допълнителни критерии въз основа на чл. 43, ал. 7, т. 1, 2, 3 и 5 от 

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

Точки 

1. Дете с трайни увреждания над 50 % 2 

2. Дете с един или двама починали родители 2 

3. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в 

училището 

2 

4. Дете от семейство с повече от две деца 2 

           2.2  

№ Допълнителни критерии от Община Ямбол въз основа на чл. 43, ал. 6, 

т. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование  

Точки 

1. Деца-близнаци 2 

2. Дете със специални образователни потребности  2 

 

*Родителите на деца-близнаци регистрират това обстоятелство в заявлението при 

кандидатстване. 

4.2 Свободни места  в паралелките 2-4 клас: 

Клас Паралелки Свободни места 

2 „а“- 24 0 

„б“- 23 0 

„в“- 23 0 

„г“- 23 0 

Общо : 1 клас- 93 0 

3 „а“- 23 0 

„б“- 23 0 

„в“- 23 0 

„г“- 22 0 

Общо: 2 клас- 92 0 

4 „а“- 19 3 

„б“- 24 0 

„в“- 22 1 

„г“- 22 1 

Общо : 4 клас- 83 5 

 

4.3 Целодневна организация на учебния ден 1-4 клас – брой групи, места в 

групите 

Целодневна организация на учебния ден /1-4 клас/ 

Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок, а дейностите по 

самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и  заниманията по 

интереси – в отделен блок) 

Клас  Група Брой ученици 

1 Група ЦОУД – 1А  22 

1 Група ЦОУД – 1Б 22 

1 Група ЦОУД – 1В  22 



1 Група ЦОУД – 1Г  22 

2 Група ЦОУД – 2 клас 25 

2 Група ЦОУД – 2 клас 25 

2 Група ЦОУД – 2 клас 25 

3 Група ЦОУД – 3 клас  25 

3 Група ЦОУД – 3клас 25 

4 Група ЦОУД – 4 клас 25 

4 Група ЦОУД – 4 клас 25 

Забележка: Групите в ЦОУД се определят след подадени заявления от родител 

 

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

дейностите за осъществяване на приема на ученици в първи клас“, се извършва след 

проверка на декларираните от родителите/настойниците обстоятелства, като училището 

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 се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

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

Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на училището от г-жа 

Галина Пенева – РН ИКТ. 

 

 

 

Илиана Бицова  

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

 

 
 


