
 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

за осъществяване на приема в първи клас 

за учебната 2018/2019 г., съгласно изискванията 

на  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 

73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г.) 

Обн. - ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г. 

 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. 
Приемане на: 

● план-прием първи клас за учебната 2018/2019 г. 
20.03.2017 г. 

Директор 

ЗДУД в НЕ, 

членовете на ПС 

2. 

Директорът със заповед  утвърждава 

училищния план-прием първи клас за учебната 

2018/2019 година /след становище на 

обществения съвет/ 

Публикува се на интернет страницата на 

училището. 

30.03.2018 г. 

 
Директор 

3. 

Директорът със заповед  определя училищната 

комисия, която приема заявления за прием в 

първи клас и извършва всички дейности по 

приема на учениците. 

16.04.2018 г. 

 
Директор 

4. 

Публикуване на информацията за реда, 

документите, сроковете и критериите за подбор 

за записване на деца в първи клас за учебната 

2018/2019 г. на интернет страницата и на двата 

входа на СУ „Васил Левски“ гр. Севлиево. 

20.04.2018 г. Директор 

5. 
Прием на документи: / заявления/ за първи клас  

за учебната 2018/2019 г. и удостоверение за 

завършена детска градина. 

01.06 – 05.06.2018 г. 

08:00 – 18:00 ч. 

Директор 

ЗДУД в НЕ, 

Училищна комисия 

за прием в първи 

клас 

6. 

Обявяване на списъка с класираните деца за 

първи клас за учебната 2018/2019 г. на двата 

входа и публикуването му  на интернет 

страницата на училището. 

06.06.2018г. 

до 17:30 ч. 

Директор 

ЗДУД в начален 

етап, 

 



7. Записване на децата приети на първо класиране   
07.06 –08.06.2018 г. 

08:00 – 18:00 ч. 

Директор 

ЗДУД в НЕ, 

Училищна комисия 

за прием в първи 

клас 

8. 

Подаване на заявление за: 

● участие в „Лятно училище 2018”, което ще се 

проведе от 11.06.2018 г. до 30.06.2018 г.  
● избираеми и факултативни учебни часове; 
● записване в групите за целодневна организация 

на учебния ден /ЦДО/ 

07.06 –08.06.2018 г. 

08:00 – 18:00 ч. 

Директор, 

ЗДУД в НЕ, 

Училищна комисия  

9. 
Обявяване броя на незаетите места след първо 

класиране на интернет страницата на 

училището 

11.06.2018 г. 

17:00 ч. 

Директор, 

ЗДУД в НЕ, 

Училищна комисия 

10. 
Приемане на заявления от родители за участие 

във второ класиране за обявените незаети места 
12.06.– 13.06.2018 г. 

08:00 – 16:30 ч. 

Директор, 

ЗДУД в НЕ, 

Училищна комисия 

11. 

Обявяване на списъците с приетите деца след 

второ класиране. Публикуване на списъка с 

приетите деца след второ класиране на 

интернет страницата на училището. 

14.06.2018 г.  
Директор 

 

12. 
Обявяване на останалите незаети места след 

второ класиране в т.ч. и на интернет страницата 

на училището. 

 15.06.2018 г. 
Директор 

 

13. 

Провеждане на родителска среща  за първи 

клас 2018/2019 г. в СУ „Васил Левски“ гр. 

Севлиево. 

 

25.06.2018 г. 

17:30 ч. 

Директор, 

ЗДУД в начален 

етап 

 

14. 
Директорът утвърждава списъците на приетите 

ученици по паралелки 

До началото на 

учебната година 

Директор 

 

 

 


