
Основно училище „Св. Паисий Хилендарски", с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък 

п.к. 6141  ул. „Арда" № 2      E-mail: ouhdimit@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№ 207 от 05.03.2021 година 

 

На основание чл. 258, ал. 1 и с чл.60, ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование във връзка с чл.7, ал.3 от Наредба № 5 за предучилищното 

образование на МОН от 03.06.2016 г., с оглед създаване на ред в организиране на 

дейностите по приемане на деца в ПГ за учебната 2021/2022 година,  

 

О П Р Е Д Е Л Я М   

През 2021/2022 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО предучилищно образование в училището да се организира 

и осъществява в една разновъзрастова група (деца родени през 2015 и 2016 г.) с максимален общ 

брой деца – 22 (двадесет и две) 

I. Условия за записване на деца в подготвителна група към ОУ „Свети Паисий 

Хилендарски“ 
1. Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в 

училището се осъществява при условията и по реда на Наредба № 9 за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, 

приета с решение № 728 от 29.03.2018 г. 

2. Децата, които са родени през 2015 година се ползват с предимство при записване в подготвителна група  

3. Свободните места за записване в ПГ се обявяват на сайта на училището по приложения в т. ІІІ график 

4. Приемът на децата се извършва по документи. 

5. Родителите подават заявления за записване в канцеларията на училището от  8,30 до 15,30 часа по 

приложения в т. ІІІ график. 

6. Обявяването на резултатите се извършва по приложения в т. ІІІ график в списък поставен на 

информационната табло за родители на входа на училището. 

7. Записването на класираните деца се извършва в канцеларията на училището от  8,30 до 15,30 часа по 

приложения в т. ІІІ график  

8. Децата могат да постъпят веднага в ПГ при наличие на свободни места 

9. При записване на детето в подготвителна група, родителят се запознава с Правилника за дейността на 

училището и подписва Декларация за спазването му.  

II. Задължителни документи при записване на деца в подготвителна група: 
1. Заявление на родителя – бланка по образец на училището 

2. Оригинал и ксерокопие на акта за раждане 

3. Лични карти на двамата родители 

  



III. График за прием на деца подлежащи на задължително предучилищно 

образование за учебната 2021/2022 година 

№ Дейност Срок 

1.  Обявяване на свободни места (първо обявяване на 

свободни места за новата 2021/2022 година) 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА деца родени през 2015 г.  

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА деца родени през 

2016 г.) 

До 09 април 

2.  Приемане на заявления за записване в ПГ  От 10 април до 22 април 

3.  Обявяване на резултатите На 23 април 

4.  Записване на класираните деца От 23 април до 03 май 

5.  Постъпване на класираните деца От 24 април до 03 май 

6.  Обявяване на свободни места До 08 май. 

7.  Приемане на заявления за записване в ПГ  От 08 май до 19 май 

8.  Обявяване на резултатите На 21май 

9.  Записване на класираните деца От 21май до 31 май 

10.  Постъпване на класираните деца от 14. септември до 14.октомври 

11.  Обявяване на свободни места До 06 юни 

12.  Приемане на заявления за записване в ПГ До 20 август 

13.  Обявяване на резултатите На 20август 

14.  Записване на класираните деца от 21 август до 09 септември 

15.  Постъпване на класираните деца от 14. септември до 14.октомври 

16.  Обявяване на свободни места На 10 септември 

17.  Приемане на заявления за записване в ПГ До 24 септември 

18.  Обявяване на резултатите На 25 септември 

19.  Записване на класираните деца До 04 октомври 

20.  Постъпване на класираните деца До 01 ноември 

21.  Обявяване на свободни места На 05 ноември 

22.  Приемане на заявления за записване в ПГ До 18 ноември 

23.  Обявяване на резултатите На 19 ноември 

24.  Записване на класираните деца До 29 ноември 

25.  Постъпване на класираните деца от 20 ноември до 20 декември 

26.  Обявяване на свободни места До 08 януари  

27.  Приемане на заявления за записване в ПГ  До 22 януари 

28.  Обявяване на резултатите  На 22 януари 

29.  Записване на класираните деца От 22 януари до 01 февруари 

30.  Постъпване на класираните деца  От 23 януари до 28 февруари 

31.  Обявяване на свободни места До 06 март 

32.  Приемане на заявления за записване в ПГ  До 18 март 

33.  Обявяване на резултатите На 19 март 

34.  Записване на класираните деца От 19 март до 29 март 

35.  Постъпване на класираните деца От 20 март до 05 април 

 

Заповедта да се връчи на педагогическите специалисти и техническия секретар за сведение и 

изпълнение. 

Утвърдените документи да се качат в сайта на училището. 

Контрол по изпълнението възлагам на Димитър Ялъмов, учител ЦДО 

 

Директор: …………….. Гюлюзар Василева 


