СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”-РУСЕ
ЗАПОВЕД
№ РД-18-235/11.05.2021г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.31, ал.1, т.1, т.2, т.8, т.9, т.24 от Наредба №
15/2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти; чл.41, ал.1, т.1; чл.42; чл.43, ал.1 и ал.2, ал.3 и чл.44, ал.1 от
Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование;
Утвърден график за дейностите за прием в първи клас в общинските училища на
територията на град Русе за учебната 2021/2022 година, Решение на Педагогически съвет –
Протокол № 5/21.12.2020г. и Протокол на Обществения съвет
НАРЕЖДАМ
1. За учебната 2021/2022 година в I-ви клас да бъдат приети три паралелки по 22
ученици с избираеми учебни часове както следва:
Избираеми учебни часове:
1.1.1. Български език и литература и Английски език
1.1.2. Български език и литература , Математика и Информационни технологии
1.1.3. Български език и литература и Изобразително изкуство
2. Критерии за подбор на ученици в I-ви клас за учебната 2021/2022 година
2.1. Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или
настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка
в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община Русе.
2.2. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за прием в
училището, се разпределят в следните групи:
1. първа група
– деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и същият адрес не
е променян в последните 3 (три) години, предхождащи датата на подаване на
заявлението;
- деца, чиито братя или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище,
независимо от постоянния/настоящия им адрес
2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището
повече от 1 (една) година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода
през последните от една до три години, предхождащи датата на подаване на заявлението;
3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището,
като същият адрес е променен в рамките на 1 (една) година преди подаване на
заявлението;
4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на
училището към деня на подаване на заявлението.
2.3. При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес,
който е по-благоприятен за класиране на ученика.
2.4. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо
се приемат децата от първа група.
2.5. В случай че броят на децата в определената група надхвърля броя на местата,
определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните
допълнителни критерии със съответния брой точки:
1. дете с трайни увреждания над 50 % – 50 точки;
2. дете на двама починали родители – 50 точки;
3. други деца от семейството, обучаващи се в училището – 30 точки;
4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 30 точки;
5. поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища – от
10 до 1 точки. (Първо желание – 10 т., второ желание – 9 т. ... 10-то желание – 1 точка).

3. График на дейностите по приемането и записването на учениците в I-ви клас за
учебната 2021/2022 година
1 класиране
No
1
2
3
4
5
No
1
2
3
4
5
6
No
1
2
3
4
5
6

Дата
Начална дата за отваряне на
системата 20 май 2021 г.

Дейности по приема
От 10:00 ч. на тази дата може да се
регистрират/редактират/отказват заявления за прием

Крайна дата - затваряне на
системата 29 май 2021 г.
Дата на класиране 01 юни
2021 г.
Начална дата - записване 02
юни 2021 г.
Крайна дата - записване 04
юни 2021 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
Обявяване на резултатите от класирането в 17:00 ч.

Дата
08 юни 2021 г.

Дейности по приема
Обявяване на свободните места за второ класиране до
17:30 ч.
От 10:00 ч. на тази дата може да се
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
До 23:59 ч. на тази дата могат да се
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.

Начална дата за отваряне на
системата 09 юни 2021 г.
Крайна дата - затваряне на
системата 11 юни 2021 г.
Дата на класиране 15 юни
2021 г.
Начална дата за записване 16
юни 2021 г.
Крайна дата за записване 17
юни 2021 г.
Дата
18 юни 2021 г.
Начална дата за отваряне на
системата 22 юни 2021 г.
Крайна дата - затваряне на
системата 22 юни 2021 г.
Дата на класиране 24 юни
2021 г.
Начална дата - записване 25
юни 2021 г.
Крайна дата - записване 28
юии 2021 г.

От 09:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в
училището, в което са приети.
До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се
записват/отказват
2 класиране

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в
училището, в което са приети.
До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се
записват/отказват.
3 класиране
Дейности по приема
Обявяване на свободните места за трето класиране до
17:30 ч.
От 10:00 ч. на тази дата може да се
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
До 23:59 ч. на тази дата могат да се
регистрират/редактират/отказват заявления за прием
Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.
От 9:00 ч. на гази дата класираните деца се записват в
училището, в което са приети.
До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се
записват/отказват.

4. Комисии, за подаване на заявления на кандидати за I-ви клас, в училище и записване на
класираните за първи клас ученици:
4.1. Подаване на заявления:
От 20-29.05.2021г.вкл. / с изключение от 21 до 25.05.2021г. включително / – в СУ“Христо Ботев“
от 08,00 – 17,00 часа без почивка в каб. № 18. На 29.05.2021г./събота/ от 08,00ч. до 13,00ч.
Председател: Антония Русева – главен учител
Членове: 1. Милена Петрова/Иван Иванов от 08,00 – 13,00ч.
2. Невена Ангелова/Звезделина Иванова от 12,00-17,00ч.

4.2. Записване на ученици в I-ви клас, I-во класиране :
От 02-04.06.2021г. – в СУ“Христо Ботев“ от 08,00 – 17,00 часа без почивка в каб. № 18
Председател: Антония Русева – главен учител

Членове: 1. Звезделина Иванова
2. Антония Иванова
3. Иван Иванов
4. Невена Ангелова – техническо лице
4.3. От 16 - 17.06.2021г. – записване на ученици от II-ро класиране в СУ“Христо Ботев“ от
08,00 – 17,00 часа без почивка в каб. № 18
Председател: Антония Русева – главен учител
Членове: 1. Антония Иванова
2. Иван Иванов
3. Звезделина Иванова
4.4. На 25.06.2021г. и на 28.06.2021г. – записване на ученици от III-то класиране в СУ“Христо
Ботев“ от 08,00-17,00ч. в каб. № 18
Председател: Антония Русева – главен учител
Членове: 1. Антония Иванова
2. Иван Иванов
3. Звезделина Иванова
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители, посочени в заповедта, и да

се публикува на страницата в интернет на училището.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пенка Димитрова – ЗДУД.

Директор:
/Теодор Коцев/

