СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГРАД КАРНОБАТ
ул. „Христо Ботев” 9, град Карнобат, община Карнобат, област Бургас телефон/факс: ++35955922963, e-mail:sou_botev_kt@abv.bg

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В
СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД КАРНОБАТ
І. Да бъде извършен прием на 48 четиридесет и осем ученици в І-ви клас за учебната
2017/2018 година, разпределени в две паралелки съответно по 24 /двадесет и четири/. При
наличието на повече желаещи се допуска допълнителен прием до две деца в паралелка /10%/
по решение на педагогическия съвет на училището. Обучението в първи клас се осъществява
при целодневна организация на учебния ден при заявено желание от родителите/настойниците
на учениците.
І. При кандидатстване родителите на децата за първи клас подават следните документи:
1. Заявление за записване в първи клас - по образец на училището;
2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
3. Ксерокопие на акт за раждане на детето;
4. Декларация на родителите в случай, че детето не е посещавало подготвителна група
- по образец;
5. Заявление от родител за обучение при целодневна организация на учебния ден;
ІІ. Класирането на деца в първи клас в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат се
осъществява на база точкова система. Критерии за класиране:
1. Дете сирак /полусирак/. Удостоверява се с Акт за смъртта на починалия родител – 5
точки;
2. Дете, настанено в специализирана институция или резидентна услуга.
Удостоверява се с документ от съответната институция – 5 точки;
3. Деца със заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на
работоспособността до 16 г. Удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК – 5 т.;
4.
Деца, завършили предучилищна група в СУ „Христо Ботев”, гр. Карнобат.
Удостоверява се с Удостоверение за завършена подготвителна група – 3 т.;
5. Деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото учебно заведение към
15.09.2017 г. Удостоверява се служебно – 2 т.;
6. Деца, чиито родители работят в СУ „Христо Ботев”, гр.Карнобат и/или са се
обучавали в училището. Удостоверява се служебно – 2 т
Условията и редът за прием в първи клас са приети с решение на Педагогическия съвет
на СУ „Христо Ботев”- град Карнобат, протокол № 5/15.03.2017 г.,
Иван Стоянов
Директор

