Препис-извлечение!
ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“
3400 гр.Монтана ул. „Ал. Батенберг“№48 тел:096303320
e-mail: ou_ivanvazov4@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ,
ОТНОСНО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС, КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИЕМ,
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В
ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

I. За учебната 2016/2017 година ще бъдат сформирани 4 паралелки
първи клас по 24 ученици.
II. За учебната 2016/2017 година ще бъдат сформирани ПИГ , според
заявеното желание на родителите.
III. Критериите, по които ще се приемат учениците:
3.1. Деца, чиито братя или сестри се обучават в училището през
настоящата учебна година - 10 точки;
3.2. Местоживеене в близост до училището на родителя – 5
точки;
3.3. Деца, чиито родители са служители в системата на
образованието – 5точки;
3.4. Деца сираци, близнаци и деца със специални образователни
потребности, живеещи в близост до училището - 5 точки;
3.5. Деца на родители, чиято месторабота е в близост до
училището - 5 точки.
IV. Необходими документи за кандидатстване:
4.1. Заявление по образец ( родителите изтеглят бланката за
заявление от сайта на училището www.4ou-montana.com);
4.2.Лична карта, удостоверяваща постоянния адрес на родителя;
4.3.Служебна бележка от работодателя, за удостоверяване на
месторабота (за критерии 3.3. и 3.5. );
4.4.Копие от акт за раждане на детето;
4.5.Комплект документи, доказващи статута на сираци или
близнаци, както и пълен комплект документи за деца със специфични
потребности;
4.6.Удостоверение, направено
след
проверка в единната
система за регистрация на учениците АДМИН, дали в училището се
обучава брат или сестра ( извършва се служебно).
V. График на дейностите:
5.1. Подаването на заявленията и всички необходими документи
се извършва само в работни дни в канцеларията на училището ( III етаж ),
като започва на 04.04. 2016г. от 9.00 часа и приключва на 30.05 2016г. в

16.00 часа. Неработни дни,определени със заповед на министъра на
образованието и науката са 18.05.2016г, 20.05.2016г и 25.05.2016г. Подадени
заявления след 30.05.2016г. не участват в първо и второ класиране.
5.2.Резултатите от първо класиране се обявяват на 03. 06. 2016 г. в
17.00 часа.
5.3.Записването на приетите ученици се извършва на 06.06.2016г.
и на 07.06.2016г. само с оригинала на Удостоверението за завършена
подготвителна група в детска градина или училище.
5.4.Свободните места след първо класиране се обявяват на
08.06.2016г. до 16.00 часа.
5.5.Резултатите от второ класиране се обявяват на 09.06.2016г. в
17.00 часа.
5.6.Записването на приетите на второ класиране се извършва на
10.06.2016г.
5.7. Свободните места след второ класиране се обявяват на
13.06.2016г., като попълването им се извършва до 15.09.2016г.
5.8. Родителски срещи по паралелки да се проведат на 13.06.2016г.
от 17.30 часа.
VI. Сформиране на комисия от пет членове и председател за
разглеждане на целостта от подадените заявления. Училищната комисия
да е в състав: Председател………………..
Членове 1…………………..
2…………………..
3…………………..
4…………………..
5…………………..
В случай на равен брой точки или при постъпване на жалби, председателят
на комисията има право на арбитраж за всеки отделен случай.
Забележка:
1. Ако оригиналът на Удостоверението за завършена подготвителна
група / клас не бъде представено за записване в определените срокове, то
това ще се счита за отказ от заявлението и съответното място ще се счита за
свободно.
2. При по-голям брой кандидати и равни други условия, като
предимство се счита по-ранният входящ номер на заявлението за
кандидатстване.
3. При промяна на указанията от страна на висшестоящи
институции, Педагогическият съвет запазва правото си да преразгледа
решенията си по приема в първи клас.
4. Решението е прието на заседание на Педагогическия съвет от
12.01.2016г.

