
Основно училище „Христо Ботев” с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца 

ул. „Г. Димитров” №16, тел.: 09175-2331 

 

 

 

График на дейности за приемане на ученици в І клас за 

учебната 2019/2020 година 
 

 
 

№ Вид дейност Срок Отговорник 

 

1. 
Подаване на заявления по установен образец 

от родителите/настойниците на бъдещите 

първокласници за записване в училището. 

До 

18.06.2019 г. 

Красимира Димитрова 

 
 

2. 

Подаване на заявления по установен образец 

от родителите/настойниците на бъдещите 

първокласници за проучване на желанията за 

обучение по ИУЧ, ФУЧ, ГЦОУД в 

училището. 

 
До 

18.06.2019 г. 

 
Красимира Димитрова 

3. Родителска среща. 
До 

28.06.2019 г. 

Директор, 
Красимира Димитрова 

 

 

 
4. 

Записване в І клас със следните документи: 

1.Удостоверение за завършена подготвителна 

група в детска градина или подготвителен 

клас в училище – ОРИГИНАЛ или 

Декларация от родителя/настойника в случай, 

че детето не е посещавало подготвителна 

група или клас. 

2. Копие на акта за раждане. 

 

 
 

03.06.2019 г.- 

18.06.2019 г. 

 

 
 

Красимира Димитрова 

5. 
Изготвяне на списъци на приетите 

първокласници. 

До 

28.06.2019 г. 

Красимира Димитрова 

 

6. 
Утвърждаване на приема и разпределението 

по паралелки на учениците в І клас за 

учебната 2019/2020 година. 

 

02.09.2019 г. 
Директор, 

Красимира Димитрова 



Основно училище „Христо Ботев” с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца 

ул. „Г. Димитров” №16, тел.: 09175-2331 

 

 

 

График на дейности за приемане на ученици в V клас за 

учебната 2019/2020 година 
 
 

№ Вид дейност Срок Отговорник 

 

1. 
Подаване на заявления по установен образец 

от родителите/настойниците за записване на 

учениците в V клас. 

 

До 18.06.2019 г. 
Сашо Стоянов 

 
2. 

Подаване на заявления по установен образец 

от родителите/настойниците за проучване на 

желанията за обучение по ИУЧ, ФУЧ, 

ГЦОУД в училището. 

 
До 18.06.2019 г. 

 

Сашо Стоянов 

3. Родителска среща. До 28.06.2019 г. 
Директор, 

Сашо Стоянов 

 
4. 

Записване в V клас със следните документи: 

1.Удостоверение за завършен начален етап – 

ОРИГИНАЛ. 

2. Копие на акта за раждане. 

 

03.06.2019 г.- 

18.06.2019 г. 

 

Сашо Стоянов 

5. 
Изготвяне на списъци на приетите 

петокласници. 
До 28.06.2019 г. 

Сашо Стоянов 

 

6. 
Утвърждаване на приема и разпределението 

по паралелки на учениците в V клас за 

учебната 2019/2020 година. 

 

02.09.2019 г. 

Директор 

 

 

 

1. 


