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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” -  С. НЕВЕСТИНО

ЗАПОВЕД
№401

с. Невестино, 06.03.2019 год.

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 44, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 год. за организация на 
дейностите в училищното образование, Решение на ПС на училището и становище на Община Невестино

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Прием на ученици в I клас в ОУ „Христо Ботев”, с. Невестино за учебната 2019/2020г.

1 .Брой паралелки -  1 брой, с осигурено целодневно обучение.
2. Брой на местата в паралелката -  22.
3. Критерии за прием на ученици, в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места, 
подредени по степен на важност:

• Ученици с постоянен или настоящ адрес на територията на община Невестино.
• Наличие на деца в семейството, обучавани в училището.
• Деца, обучавани в подготвителната група на ЦДГ „Райна Княгиня”, с. Невестино.
• Деца на учители и служители на училището.

4. Срок на подаване на заявленията за приема - до 31.07.2019 г., в канцеларията на училището от 8.30 до 17 
часа на всеки работен ден.
5. Обявяване на списъците с приетите ученици - на 02.08.2019 г., на табло във фоайето на първия етаж на 
училището.
6. При наличие на още свободни места, те се попълват до 13.09.2019 г. по реда на подаване на заявленията за
записване. ■ *

7. Документи за записване в I клас:
• Молба-декларация със заявено желание на ИУП за начален етап на обучение.
• Удостоверение за раждане /копие остава за училището/.
• Удостоверение за завършена подготвителна група -  оригинал.
• В случай на непосещаване на подготвителна група родителят подава декларация, в която декларира 

този факт и описва причините за непосещаването.

II. Прием на ученици в V клас в ОУ „Христо Ботев”, с. Невестино за учебната 2019/2020 г.
1 .Брой паралелки -  2 броя, с осигурено целодневно обучение.
Г )ой на местата в паралелките -  52 /по 26 места в паралелка/.
З/Критерии за прием на ученици, в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места, 
подредени по степен на важност:

• Ученици с постоянен или настоящ адрес на територията на община Невестино.
• Наличие на деца в семейството, обучавани в училището.
• Деца на учители и служители на училището.

4. Срок на подаване на заявленията за приема - до 03.09.2019 г., в канцеларията на училището от 8.30 до 17 
часа на всеки работен ден.
5. Обявяване на списъците с приетите ученици - на 04.09.2019 г., на табло във фоайето на първия етаж на 
училището. ,
6. При наличие на още свободни места, те се попълват до 13.09.2019 г. по реда на подаване на заявленията за 
записване.
7. Документи за записване в V клас:

• Заявление от родител.
• Удостоверение за раждане /кЬпие остава в училището/.
• Удостоверение за преместване от училището, в което е обучаван ученикът.
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