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График на дейностите по приема в I V и клас за учебната 2021/2022 година
ДЕЙНОСТ
Общественият съвет на училището дава
становище по проекта на училищен планприем за І и V клас
Утвърждаване със заповед на директора
училищен план-прием след становище на
Обществения съвет
Директорът със заповед определя:
комисия, необходими документи и график
на дейностите във връзка с организация на
училищния план-прием
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2
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Директорът предоставя на Началника на
РУО утвърдения училищен план-прием за І
и V клас и информира общината. Създава
организация за публикуване на интернет4
страницата на училището инфомация за
утвърдения прием в І и V клас, графика на
дейноститеи необходимите документи за
кандидатстване, както и друга информация
от значение за записването.
Прием на заявление по образец и всички
други необходими документи, свързани с
5 приема на децата в І клас и учениците в
Vклас.

СРОК
до 19.03.2021 г.
до 30.03.20201г.

до 02.04.2021г.

до 10.04.2021 г.

01.06.2021г. - 30.06.2021г.

6

Обявяване на Списък на приетите в І и V
клас ученици за учебната 2021/2022
година

17:00ч. - 05.07.2021г.

7

Записване на приетите в І клас ученици за
учебната 2021/2022 година.
Записването става само с оригиналите на
удостоверението за завършена ПГ.

06.07.2021г.- 09.07.2021г.

8

Изпращане на сведение в Община Луковит
за децата, записани в 1 клас към 30 юни,
съдържащо три имена, ЕГН, и
декларирания постоянен/настоящ адрес,
дата и име на институцията, издала
удостоверението за задължително
предучилищно образование.

от 01.07.2021г.- 05.07.2021г.

Документи за прием:
1. Заявление за прием в І и V клас /по образец/;
2. Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
3. Удостоверение за завършена ПГ или декларация, че детето не е посещавало
ПГ;
4. Декларация-съгласие за доброволно предоставяне на лични данни от
родители;
5. Експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК за детето, ако е приложимо /оригинал за
сверяване/;

