
Основно училище „Христо Ботев „- с.Аврен , олщина Аврен , област Варна 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

РД 07- 121 /17.03.2021 г 

 

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО , във връзка с чл.45, ал. 1 от Наредба № 10/ 

01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 

 

О П Р Е Д Е Л Я М : 

 

І.График на дейностите за приемането и записването на ученици в първи клас за 

учебната 2021/ 2022 година както следва : 

 

№ Дейност Срок 

1 Подаване на заявление за приемане на ученици в 1-

ви клас 

28.05.2021 г. 

2 Обявяване на списъците на класираните ученици 04.05.2021 г 

3 Записване на класираните ученици 07.06.-08.06.2021 

4 Обявяване на свободните места след първо 

класиране 

09.06.2021 г. 

5 Попълване на свободните места 10.06-11.06.2021 г 

6 Обявяване на останалите свободни места 14.06.2021 г. 

7 Попълване на свободните места До 15.09.2021 г. 

 

ІІ.Необходими документи: 

1.Заявление за записване в първи клас по образец 

2.Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група или клас 

3.Копие от акта за раждане на детето 

ІІІ;Училищна комисия за прием на ученици в 1 клас в състав : 

Председател : В.Манолова 

Членове :М.Радева 

Ц.Кънчева 

 

ІV График на дейностите за приемането и записването на ученици в пети клас за 

учебната 2020/2021 г, както следва : 

 

№ Дейност Срок 

1 Подаване на заявление за приемане на ученици в 5-

ти клас 

30.06.2021 г. 

2 Обявяване на списъците на класираните ученици 01.07.2021 г. 

3 Записване на класираните ученици 02.07.2019-05.07.2021 г. 

4 Обявяване на свободните места след първо 

класиране 

06.07.2021 г. 

5 Попълване на свободните места 07.06.-08.06.2021 г. 

6 Обявяване на останалите свободни места 09.07.2021 г. 

7 Попълване на свободните места До 15.09.2021 г 

 

V.Необходими документи 



1.Заявление за записване в пети клас по образец 

2.Удостоверение за завършен клас, ако идва от друго училище 

3.Копие от акта за раждане на детето, ако идва от друго училище 

 

VІ. Училищна комисия за прием на ученици в 5 клас в състав : 

Председател : И.Караджова 

Членове : 

Д.Душкова 

М.Латкова 

 

Копие от заповедта да се постави на видно място в училището за информираност 

на родителите 

 

 

 

 

 

      Елена Лазарова 

      Директор на ОУ „Христо Ботев” 

 

 

 


