
 

 

График на дейностите за изпълнение на утвърдения училищен  

план-прием в I клас за учебната 2022/2023 година 

 

  

до 10.04.2022 г.  

Публикуване на интернет страницата на училището и на 

информационното табло утвърдения училищен план-прием (брой 

паралелки и места), системата за прием, графика на дейностите и 

необходимите документи за кандидатстване, както и друга 

информация от значение за записването.  

Предоставяне на същата информация на Общината и на РУО.  

  

от 31.05.2022 г.  

до 15.06.2022 г.  

Прием на необходимите документи:  

• Заявление за прием в І клас (по образец);  

• Копие на удостоверението за завършена подготвителна група; 

• Декларация за достоверност на личните данни;  

• Удостоверение за раждане на детето за сверяване на личните 

данни. 

  

до 20.06.2022 г.  

Обявяване на списъците с класираните ученици на интернет страницата 

на училището и на информационното табло.  

  

  

  

от 21.06.2022 г.  

до 30.06.2022г.  

Записване на класираните ученици в І клас.  

Представят се следните документи:  

• Заявление за записване в I клас (по образец);  

• Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна 

група;  

• Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни 

часове (разширена подготовка);  

• Заявление за избор на учебни предмети или дейности за 

факултативни учебни часове (допълнителна подготовка); 

• Заявление за избор на спортни дейности;  

• Заявление за избор на вариант на целодневна организация на 

учебния ден; 

• Известие за обработване на лични данни при обучение на 

ученици в училището; 

• Работна карта за набиране на информация за образователното 

ниво и трудовата заетост на семейството. 

  

до 05.07.2022 г.  

Обявяване на свободните места след І класиране на интернет 

страницата на училището и на информационното табло. 

(за свободни се считат местата, необходими за достигане на 

максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не 

повече от 22 ученици в паралелка) 

до 15.09.2022 г.  Попълване на свободните места.  

до 15.09.2022 г.  Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки и 

изпращане в Общината на сведение за записаните в І клас ученици.  

 

Настоящият график е утвърден със заповед № РД-10-1144 от 30.03.2022 година на 

директора на училището. 
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