
ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ИВАН  ВАЗОВ" 
ЗАПОВЕД  
№  1039 

Русе, 24.04.2018 г. 

На  основание  чл. 259, ал. 1 и  чл. 258, ал.1 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  
образование, чл. 19, ал. 1 и  ал. 2, т. 5 от  Наредба  №  12/ 01.09.2016 г. за  статута  и  
професионалното  развитие  на  учителите,директорите  и  другите  педагогически  специалисти,чл. 
41, ал. 1, т.1, т. 2, т. 4, чл. 42, чл. 43, чл. 45, ал. 1 от  Наредба  №  10/ 01.09.2016 г. за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование, Система  от  правила  за  електронен  прием  в  първи  клас  в  
общинските  училища  на  територията  на  град  Русе  /Решение  №  808, Прието  с  Протокол  №  32/ 
22.03.2018 г. на  Общински  съвет- Русе/ 

НАРЕЖДАМ: 

1. Да  бъде  извършен  прием  на  ученици  в  I- ви  клас  за  учебната  2018/ 2019 г. в  
паралелки,както  следва: 
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2. При  организация  на  приема  да  се  спазва  единния  График  на  дейностите  за  прием  в  
първи  клас  в  общинските  училища  на  територията  на  град  Русе  за  учебната  2018/ 2019 г., както  
следва: 

Iкласиране  
Дата  Дейности  по  приема  

1 Начална  дата  за  отваряне  на  
системата  25 май  2018 г. 

От  10:00 ч. на  тази  дата  може  да  се  регистрират  
/ редактират  / отказват  заявления  за  прием  

2 Крайна  дата- затваряне  на  
системата  31 май  2018 г. 

До  23:59 ч. на  тази  дата  може  да  се  регистрират  
/ редактират  / отказват  заявления  за  прием  

3 Дата  на  класиране  
05 юни  2018 г. 

Обявяване  на  резултатите  от  класирането  в  
17:00 ч. 

4 Начална  дата- записване  
06 юни  2018 г. 

От  09:00 ч. на  този  дата  класираните  деца  се  
записват  в  училището, в  което  са  приети  

5 Крайна  дата- записване  
08 юни  2018 г. 

До  17:00 ч. на  този  дата  класираните  деца  се  
записват/ отказват. 

II класиране  
Ns Дапzа  Дейности  по  приема  
] 11 юни  2018 г. Обявяване  на  свободните  места  за  второ  

класиране  до  17:30 ч. 
2 Начална  дата  за  отваряне  на  

системата  12 юни  2018 г. 
От  10:00 ч. на  тази  дата  може  да  се  регистрират  
/ редактират  / отказват  заявления  за  прием. 



3 Крайна  дата- затваряне  на  
системата  14 юни  2018 г. 

до  23:59 ч. на  тази  дата  може  да  се  регистрират  
/ редактират  / отказват  заявления  за  прием. 

4 дата  на  класиране  
15 юни  2018 г. 

Обявяване  на  резултатите  от  класирането  в  
17:00 ч. 

5 Начална  дата- записване  
18 юни  2018 г. 

От  09:00 ч. на  този  дата  класираните  деца  се  
записват  в  училището, в  което  са  приети. 

б  Крайна  дата- записване  
19 юни  2018 г, 

до  17:00 ч. на  този  дата  класираните  деца  се  
записват/ отказват. 

III класиране  
дата  Дейности  по  приема  

1 20 юни  2018 г. Обявяване  на  свободните  места  за  трето  
класиране  до  17:30 ч. 

2 Начална  дата  за  отваряне  на  
системата  21 юни  2018 г. 

От  10:00 ч. на  тази  дата  може  да  се  регистрират  
/ редактират  / отказват  заявления  за  прием. 

3 Крайна  дата- затваряне  на  
системата  21 юни  2018 г. 

до  23:59 ч. на  тази  дата  може  да  се  регистрират  
/ редактират  / отказват  заявления  за  прием. 

4 дата  на  класиране  
25 юни  2018 г. 

Обявяване  на  резултатите  от  класирането  в  
17:00 ч. 

5 Начална  дата- записване  
26 юни  2018 г. 

От  09:00 ч. на  този  дата  класираните  деца  се  
записват  в  училището, в  което  са  приети. 

б  Крайна  дата- записване  
27 юни  2018 г. 

до  17:00 ч. на  този  дата  класираните  деца  се  
записват/ отказват. 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Комисия  за  прием  на  деца  в  първи  клас  в  ОУ  „Иван 	Русе  за  учебната  2018/ 
2019 г. в  състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена  Петкова  - заместник-директор  по  учебната  дейност; 
ЧЛЕНОВЕ: Галя  Николова- старши  учител  в  начален  етап; 

Росица  Рачева  - старши  учител  в  начален  етап; 
Марияна  Топалова  - учител  в  начален  етап  
Гюлхан  Якуб  - старши  учител  в  начален  етап  
Марияна  Пенчева  - старши  учител  в  начален  етап  
Емилия  Иванова  - старши  учител  в  начален  етап  

1.1. Задължения  на  членовете  на  комисията: 

- Познават  и  спазват  Правилата  за  електронен  прием  в  първи  клас  в  общинските  училища  
на  територията  на  град  Русе; 

- Спазват  Графика  на  дейностите  за  прием  в  първи  клас  в  общинските  училища  на  
територията  на  град  Русе  за  учебната  2018/ 2019 г. 

2. Място  за  работа  на  комисията  по  прием  на  деца  в  първи  клас  - етаж  1, стая  №  102. 

З. Работно  време  на  комисията  по  прием  на  деца  в  първи  клас  - от  08:00 ч. до  18:30 ч. 

4. Ден  на  отворените  врати  - 04.06.2018 г. (понеделник) - от  16:00 ч. до  17:00 ч. 



5. Родителска  среща  на  приетите  ученици  в  I клас  за  учебната  2018 / 2019 г. - 28.06.2018 

г. (четвъртък) от  17:45 ч. 

Настоящата  заповед  да  се  доведе  до  знанието  на  горепосочените  лица  за  сведение  и  
изпълнение. 

Същата  да  бъде  изложена  на  видно  място  в  училище  за  информация  на  всички  желаещи, 
както  и  оповестена  в  официалния  сайт; на  Оц  „Иван  Вазов"- Рхсе  от  инж. Росица  Димитрова. 
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