СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„МАКСИМ РАЙКОВИЧ“
гр. Лясковец, ул. „Манастирска“ №1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95
e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com

Прием в I - ви клас за учебната 2016/2017 г.
на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 2 от ППЗНП

Критерии за избор на кандидати за прием на ученици в I - ви клас за
учебната 2016/2017 година в СОУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец, приети с
Протокол № 4/ 13.12.2015 г.
На основание писмо-указание на МОН и Писмо на РИО гр. Велико Търново
предлагаме следните критерии за класиране на ученици в I - ви клас за учебната 2016
- 2017 г.
1.
Близост до училището (доказва се чрез адресна регистрация, непроменена
след 01.01.2016 г.)
2.
Наличие на деца от семейството, обучаващи се в СОУ „Максим
Райкович“, гр. Лясковец.
3.
Записване на деца със специални образователни потребности.
4.
Деца на учители и служители в СОУ „Максим Райкович“.
5.
Деца близнаци и деца сираци.
6.
Деца от селата със закрити училища - с. Драгижево, с. Мерданя, с. Добри
дял и с. Козаревец.
В срок до 02.03.2016 година в изпълнение на Решението на Педагогическия
съвет, Директорът на СОУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец със Заповед да
регламентира реда за прием в I - ви клас.
В срок до 30 май 2016 година да се приемат заявления за записване в
канцеларията на СОУ „Максим Райкович“ - Корпус II, ет. 3.
На 03.06.2016 година се обявяват списъците с класираните ученици.
Записването на учениците в I - ви клас да се извърши на 06 и 07 юни 2016
година с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група и
подготвителен клас. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или
клас, родителите попълват декларация.
След определения в графика срок, документи за записване могат да се подават
при наличие на свободни места. Свободните места след първо класиране се обявяват
на 08.06.2016 г. до 17.30 часа.
График за дейностите по прием I - ви клас
1. Приемане на заявления за записване
2. Разглеждане на заявленията и обявяване на списъци на приетите деца
3. Обявяване на списъците с приетите в първи клас ученици

от 26 май до 30 май
2016 г.
на 31 май 2016 г.
на 03.06.2016 г.
в 17.00 ч.

4. Записване на ученици за първи клас /с оригиналите на удостоверенията
за завършена подготвителна група или клас/
5. Обявяване на свободни места
6. Записване на ученици желаещи да заемат свободните места
7. Обявяване на останалите свободни места
8. Попълване на останалите свободни места

Даниела Арабаджиева: …………………….
Директор на СОУ „Максим Райкович“

на 06 и 07 юни
2016 г.
на 08 юни 2016 г.
до 17.30 ч.
на 09 и 10 юни
2016 г.
на 13 юни
2016 г.
до 15 септември
2016 г.

