
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПОП МИНЧО”
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Училищен план - прием в Подготвителна група за учебната 2017/2018 година, както
следва:

1. Брой групи – 1 разновъзрастова; брой деца- до 22;
2. Полудневна оргинизация  организация на дейностите;
3. С приоритет се приемат децата на 6 години;
4. Децата на 6, които са посещавали ПГ в ОУ „Поп Минчо” през 2016/2017 г. продължават

обучението си без да се записват.
5. При наличие на свободни места и голям брой кандидати за сформиране на

подготвителната група за  училищто, се прилагат и следните критерии:

ü Критерии за точкообразуване:
№ Критерии Точки Пояснения

1

Настоящ адрес на заявителя в с.
Коларово,  или в населените места,  за
които е осигурен транспорт от
училището

   4 т.

Избраният критерий се доказва с документ за
самоличност или адресна карта при
потвърждаване на приема

2

Деца, които имат по - големи
братя/сестри, които учат през
настоящата учебна година в същото
училище

   2 т.

Имена на ученика от училището и клас

3 Деца - близнаци   2 т. При записване се представят удостоверения за
раждане на децата

4 Деца-сираци/полусираци   2 т. При записване се представят удостоверения за
смърт на родителите/ родителя

6. Необходими докуманти за записване:
ü Заявление по образец;
ü Копие от удостоверение за раждане на детето;
ü Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите;
ü Здравно – профилактична карта или личен здравен картон /до 15.09.2017 г./

Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от
родителя/настойника задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните
точки по съответните критерии за класиране.

ü График за дейностите по приема:
№ Период Дейност
1 до 31.05.2017 г. Подаване на заявление по образец, копие от акта за раждане и документи,

доказващи декларирани обстоятелства по критериите
2 на 05.06.2017 г. Класиране на подалите заявления и обявяване на резултатите

3 до 14.09 2017 г. При наличие на свободни места, записване на деца, в низходящ ред по
точките от критериите за класиране

Критериите за кандидатстване и прием на деца в ПГ през учебната 2017/2018  г.  са
приети на заседание на ПС с протокол № 5/23.02.2017 г.
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