Основно училище „Св. Паисий Хилендарски", с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък
п.к. 6141
ул. „Арда" № 2
E-mail: ouhdimit@abv.bg

1. График на дейностите за прием на първокласници за 2021/2022 учебна година
№
1.

Дейност

10.

Определяне със заповед на Директора на училищна комисия за
установяване на съответствие със броя на подлежащите на
задължително обучение в първи клас по списъци на ГРАО и
действителния брой на живеещите по НА в населеното място
Посещения на адрес за
проучване и установяване нагласите на
семейството за избора на институция, в която ще се обучават децата в
ПГ и І клас през учебната 2021/2022 година
Изготвяне на списъци на деца, които следва да постъпят в първи клас
през учебната 2021/2022 година
Определяне на план-приема въз основа на анализа на броя ученици в
населеното място, ДОС за физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие (чл. 42 от Наредба №10
за организация на дейностите в училище)
Утвърждаване на план-приема за учениците в І клас за 2021/2022 година
на основание чл.44, ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейностите
в училище
Публикуване на училищния план-прием на интернет страницата на
училището
Публикуване на подробна информация за вида на целодневната
организация на учебния ден , за начина на организиране на обедното
хранене, за изучаваните в училище чужди езици и друга информация,
касаеща дейността на училището
Информиране на началника на РУО гр. Стара Загора за утвърдения
училищен план-прием
Определяне на училищна комисия по приема чл. 45 ал.1 от Наредба №10
за организация на дейностите в училище, която приема заявленията и
извършва всички дейности по приема на учениците.
Приемане на заявления за записване в 1 клас за учебната 2021/2022 г.

11.
12.
13.
14.

Изготвяне на списък с класираните ученици и записани ученици
Родителска среща
Обявяване на свободни места
Попълване на свободните места

15.

Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки от
Директора
Родителска среща

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

16.

Срок
До 09.03.2021 г.

От 05.03.2021 г.
До 10.03.2021 г.
До 10.03.2021 г.
До 20.03.2021 г.

До 30.03.2021 г.

До 30.03.2021 г.
До 30.03.2021 г.

До 09.04. 2021 г.
До 09.04. 2021 г.

От 02.06.2021 г.
До 09.06.2021 г.
На 10.06.2021 г.
На 10.06.2021 г.
На 11.06.2021 г.
От 11.06 2021г.
До 10.09.2021 г.
12.09.2021 г.
15.09.2021 г.

