
             ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ,” с.ЦЕРОВА КОРИЯ 

 е-maill: ou_cerovakoria@abv.bg 

 

                                ЗАПОВЕД 

                                                       №  63 /24.03.2021г. 

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

образование, в изпълнение на чл.142,ал.2,чл.143,ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, във връзка с чл.41,ал.1,чл.42 и чл.44 ал.1 от Наредба 

№10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и след 

становище от Обществения съвет                         

                                                                                      

                                                   УТВЪРЖДАВАМ 

 

І. Училищен план- прием за І клас за учебната 2021/2022 година 

1. Определям за учебната 2021/2022 година училищния план - прием за I клас – 0,5 

паралелки до  5 ученици. 

2. Приемът на ученици за първи клас се осъществява от селата Церова кория, Пчелище, 

Къпиново и Миндя. 

3. Учениците от  I клас се включват в сборна група за целодневна организация на 

учебния ден I-IV клас,спрямо  подадените  заявления на родителите. 

4. Училищният план-прием се осъществява според  Решение  на ПС. 

 

 ІI. Училищен план- прием за V клас за учебната 2021/2022 година  

1.Определям за учебната 2021/2022 година училищния план - прием за V клас –0,5 

паралелки до 5 ученици. 

2.Приемът на ученици в V клас се осъществява от селата Церова кория, Пчелище, 

Къпиново и Миндя.. 

3. Учениците от  V клас се включват в сборна група за целодневна организация на 

учебния ден V-VII клас, спрямо  подадените  заявления на родителите. 

Утвърденият училищен план-прием за учебната 2021/2022 година да бъде публикуван 

на сайта на училището. 

С настоящата заповед  да бъде запознат персонала на училището.  



Контрол по изпълнение заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

ДИРЕКТОР: 

           /ТАНЯ  ВЪЛЧЕВА/ 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

             ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ,” с.ЦЕРОВА КОРИЯ 

 е-maill: ou_cerovakoria@abv.bg 

                                                                            Г Р А Ф И К 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В 

I  И  V  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

в Основно училище „П.Р.Савейков“, с.Церова кория 

* Прием на документите за участие в класиране – от 01.06.2021 г. – 

до 04.06.2021 г., включително. 

* Класиране на подадените заявления – от 07.06.2021 г. - до 09.06.2021 г. 

* Обявяване на списъка на приетите деца на първо класиране – 

на 10.06.2021 г. до 17,00 ч. на входа на училището. 

* Записване на децата след първо класиране – на 11.06 и 14.06.2021 г. с: 

> оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.  

> копие на удостоверението за раждане на детето /оригинал за сверяване/. 

>удостоверение за завършено начално образование –за Vклас. 

* Обявяване на свободните места след първо класиране – на 15.06.2021 г. 

* Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране – 

на 16.06 и 17.06.2021 г. 

* Обявяване на останалите свободни места за трето класиране – 18.06.2021 г. 

* Попълване на свободните места ще се извърши в срок до 15.09.2021 г. 

* Място и време за подаване на документите от родителите,за участие в класиране за 

първи клас: 

> етаж 2-ри, учителска стая. 

> всеки работен ден - от 8.00 ч. до 17.00 ч. 

                                                                                                                Директор: 

                                                                                                                            /Таня Вълчева/ 
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