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Училищният план-прием определя: 

броя на паралелките в I и V клас;

броя на местата, на които постъпват учениците в I и V клас; 

класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден; 

промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях. 

Училищният план-прием е въз основа на:

анализ на броя на учениците в населеното място; 

училищната мрежа;

ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на 
детските градини, училищата и ЦПЛР;

система на Община -  Ямбол за прием в първи клас.

I. Брой места и паралелки

1. Брой паралелки в първи клас -  2.

2. Брой на местата, на които постъпват учениците в първи клас -  44

3. Брой паралелки в пети клас -  2.

4. Брой на местата, на които постъпват учениците в пети клас -  52

5. Брой свободни места във втори клас -  1.

6. Брой свободни места в трети клас -10.

7. Брой свободни места в четвърти клас -  4.

8. Брой свободни места в шести клас -  15.

9. Брой свободни места в седми клас -  9.

II. Класове на целодневна организация на учебния ден:

Една смесена група с ученици от 1 ”а и 1 ”б клас 

Една смесена група с ученици от 3 ”а и 3 ”б клас 

Една смесена група с ученици от 2 ”а и 4 ”а клас 

Една смесена група с ученици от 5 и 6 клас

III. Правила за прием в първи клас:

1. График на дейностите по прием на ученици в първи клас

1.1 .Определяне със заповед на директора на комисия по план-прием за първи 
клас за учебната 2020/2021 година



Срок: м. април 2020 г.

1.2.Получаване от Община -  Ямбол на списък на децата, които следва да 
постъпят в I клас.

Срок: месец януари 2020 г.

1.3.Издирване, конкретизиране адресите на децата, подлежащи на обучение 
в I клас за учебната 2020/2021 година.

Срок: месец март 2020 г.

1.4.Педагогическият съвет на училището определя реда за приемане на
ученици в първи клас, в това число график за дейностите и необходимите 
документи.

Срок: 10.03.2020 г.

1.5.Общественият съвет в училището дава становище по проекта на 
училищен-план прием за I клас.

Срок: 15.03.2020 г.

1.6.След утвърждаване със заповед от директора на училището план-прием 
за предстоящата учебна година се поставя на видно място в училище и се 
публикуват на сайта на училището графика и критериите за прием на 
ученици в първи клас в ОУ „Христо Смирненски “ -  гр. Ямбол за 
учебната 2020/2021 година, както и друга информация от значение за 
записването.

Срок: До 30.03.2020 г.

1.7. Директорът със заповед определя:
1.7.1. Училищна комисия за подготовка и организиране на дейностите, 

свързани с приемане на заявления за приема на ученици в I клас, 
класиране и записване на учениците.

1.7.2. График на дейностите за изпълнение на утвърдения прием и мястото 
за работа на комисията.

1.7.3. Необходимите документи за приемане на учениците.
Срок: до м. април 2020 г.

1.8. Директорът предоставя на началника на РУО -  Ямбол утвърдения 
училищен план-прием за I клас. Създава организация за публикуване на 
интернет страницата на РУО -  Ямбол на информацията за утвърдения 
прием в I клас, графика на дейностите и необходимите документи за 
кандидатстване, както и друга информация от значение за записването.

Срок: До 10.04.2020 г.
1.9. Разяснителна кампания за родителите за възможностите за обучение, 

които предлага ОУ „Христо Смирненски“ -  гр. Ямбол.

Срок: 03.05.2020 г.

1.10 График за прием

1.10.1 Подаване на заявления от родителите

1.10.2 Класиране

Срок: 26 май -  01 —юни 2020 

Срок: 5 юни 2020



1.10.3. Обявяване на класирането Срок: 5 юни 2020

1.10.4. Записване на класираните ученици
Срок: 8 юни -  9 юни 2020

1.10.5. Подаване на заявления за второ класиране Срок: 10 юни 2020

1.10.6. Второ класиране Срок: 25 юни 2020

1.8.Обявяване на второ класиране Срок: 26 юни 2020

1.9.3аписване Срок: 29 юни -  03 юли 2020

1.10. Обявяване на свободните места след II класиране

Срок: 06 юли 2020

1.11. Попълване на свободни места Срок: до 11.09.2020 г.

1.12. Директорът на училището утвърждава списъците на приетите 
ученици по паралелки и изпраща в Община -  Ямбол сведение за 
записаните ученици.

Срок: До 11.09.2020 г.

2. Критерии за записване, когато броят на децата е по-голям от броя на местата в 
училище

№ Критерии Документи за доказване
1 . Местоживеене в близост от училището Доказва се с удостоверение 

за настоящ адрес
2. Близост до местоработата на един от родителите Служебна бележка от 

работодател
3. Деца от съседни на гр. Ямбол села, в които няма 

училище
Удостоверение за настоящ 

адрес
4. Деца близнаци Удостоверение за раждане
5. Деца -  сираци /без един или двама родители/ Актове за смърт на 

родителя/родителите и 
удостоверение за раждане

6. Деца, които имат по-големи сестри/братя, които 
учат през настоящата учебна година в същото 
училище

Проверката се прави на 
място

7. Деца и внуци на учители и служители работещи в 
учебното заведение.

Проверката се прави на 
място

8. Деца от социална институция Служебна бележка от 
социалната институция и 
удостоверение на раждане.

9. Деца със специални образователни потребности 
/СОП/ и деца със заболявания, определени с ТЕЛК 
над 50%.

Решение на ТЕЛК и 
удостоверение за раждане



3. Документи за прием в първи клас

3.1.Заявление за прием в първи клас.

3.1.1. Копие на удостоверение за раждане на детето. /Оригиналът се 
представя за сверяване/

3.1.2. Други -  в зависимост от обстоятелствата за прием с предимство 

3.2.Заявление за записване в първи клас.

3.2.1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.

3.2.2. Талон за здравословното и имунизационно състояние на детето 
/издадено от личен лекар/.

3.2.3. Декларация от родител в случаите, в които детето не е посещавало 
подготвителна група.

Предоставените от родителя или настойника данни са защитени съгласно Закона 
за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на 
информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със 
закона функции на училището.

IV. Прием в пети клас:

1. Учениците, които постъпват в пети клас в ОУ „Христо Смирненски“-гр. 
Ямбол за учебната 2020/2021 година подават заявление за прием в пети клас, 
Удостоверение за завършен начален етап на образование и копие от Акт за 
раждане

Срок: 16.06.2020 г. -  30.06.2020 г.

2. Учениците, които се преместват от друго училище, подават заявление за прием и 
представят удостоверение за преместване/ удостоверение за завършен начален 
етап на основното образование с характеристика на ученика, издадени от 
училището, от което идват.

3. Учениците по т. 2 се приемат при наличие на свободни места.


