
                                    

 
                                                                                                                                           

График на дейностите 

 по прием на ученици  в първи клас за учебната 2017/2018 година на  

III Основно училище „Ангел Кънчев” – град Варна 
 

Март 2017г. 
 

1. Провеждане на заседание на Педагогическия съвет за определяне броя на паралелките и 

утвърждаване на избираеми учебни часове в първи клас за учебната 2017/2018 година. 

                                                                                           Срок: до 06.03.2017г.  

                                                                                           Отг.: директорът 

  

2. Училищният план- прием се публикува на електронната страница на училището. 

                                                                              Срок: до 30.03.2017г.                                                                         

                                                                              Отг.: М. Андреева 

 

3. Информация за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация от значение 

за према в първи клас да се постави на видно място в училището. 

                                                                              Срок: до 30.03.2017г.                                                                                    

                                                                              Отг.: заместник-директор УД Н. Матеева  

4. Работна среща между класните ръководите на  IV клас и учителите от ДГ „Незабравка”, 

ДГ „Карамфилче” и от подготвителните групи в III ОУ „Ангел Кънчев” с цел планиране 

и провеждане на родителска среща. 

                                                                                           Срок: до 31.03.2017г.                                                                                    

                                                                                           Отг.: класните ръководители на IV клас 
 

5. Изработване на свитък/диплянка за всяко дете. 

                                                                                          Срок: до 31.03.2017г.                                                                                    

                                                                                         Отг.: В.Михнева,Кр. Евтимова 

                                                                                                                                           

6. Изготвяне на план за обхождане. 

                                                                            Срок: до 31.03.2017г. 

                                                                            Отг.:Н. Воева, Н. Николова 

 

Април 2017г. 

1. Определяне на училищна комисия за прием в I клас за учебната 2017/2018 година. 

                                                                                   Срок: до 31.04.2017г.  

                                                                                   Отг.: директорът 

 

2. Организиране и провеждане на родителска среща с родителите на деца, които през 

учебната 2017/2018 година ще постъпят в първи клас. 

                                                                                         Срок: до 30.04.2017г.                                                                                    

                                                                                         Отг.: класните ръководители на IV клас 

 

факс:303-638;тел.:052/303-631;303-639           

e-mail:ou_akanchev_vn@abv.bg 

 

ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 

 

 9010  Варна, ул.”Роза” №23 

 



3. Изработване на плакат за прием в първи клас и разпространението му в района на 

училището и в близките детски градини. 

                                                                                        Срок: до 07.04.2017г.                                                                                                                                                        

                                                                                        Отг.: В.Михнева, Кр. Евтимова     

                                                          

4. Изготвяне на специален подлистник на вестник „Училищен новинар”, свързан с 

дейностите по приема на първокласници.  

                                                                          Срок: 21.04.2017г. 

                                                                         Отг.: редколегия, кл. ръководители на IV клас                                                                        

5. Отчитане на резултатите от обхождането. 

                                                                                    Срок: до 28.04.2017г. 

                                                                                    Отг.:Н. Воева, Н. Николова 
 

Май 2017г. 

 

1. Подаване на заявления за прием в първи клас  по електронен път или на място в 

училище. 

                                                                        Срок: от 10,00 часа на 22.05.2017г. 

                                                                                    до 17,30 часа на 31.05.2017г.                                                                              
 

Юни 2017г. 

1. Обявяване на списъци с класираните ученици – на електронната страница на училището 

и/или на видно място  училището.   

                                                                       Срок: в 17,00 часа на 05.06.2017г. 

                                                                       Отг.: заместник-директорите УД 

2. Записване на класираните ученици с оригинал на удостоверението за завършена 

подготвителна група в детска градина или в училище.  

                                                                       Срок: от 06.06. до 07.06.2017г. 

                                                                       Отг.: заместник-директорите УД 

 

3. Обявяване на свободните места след първото класиране – в електронната страница и на 

видно място в училището.  

                                                                                                     Срок: до 17,30 часа на 08.06.2017г. 

                                                                       Отг.: заместник-директорите УД 

 

4. Подаване на заявление за второ класиране или редакция на заявление. 

                                                                         Срок: от 09.06. до 12,30 часа на 12.06.2017г. 

                                                                        Отг.: заместник-директорите УД 

 

5. Обявяване на списъци с класираните ученици.  

                                                                        Срок: в 17,30 часа на 12.06.2017г. 

                                                                        Отг.: заместник-директорите УД 

 

6. Записване на класираните ученици след второ класиране. 

                                                                        Срок: на 13.06.2017г. 

                                                                        Отг.: заместник-директорите УД 



 

7. Обявяване на останалите свободни места. 

                                                                         Срок: в 17,30 часа на 14.06.2017г. 

                                                                        Отг.: заместник-директорите УД 

 

8. Провеждане на първата родителска среща за приетите деца по класове           

                                       Срок: до 30.06.2017г..            

                                                                             Отг.: класните ръководители на IV клас 

 

Септември 2017г.  
 

1. Провеждане на втора родителска среща по класове 

                                                                          Срок: до 09.09.2016г. 
                                                                                      Отг.: класните ръководители на IV клас 

2. Попълвае на свободните места. 

                                                                         Срок: до 15.09.2017г. 

                                                                         Отг.: заместник-директорите УД 

 

3. Да се изпратят в Община Варна сведение за децата, записани в първи клас за учебната 

2017/2018 година 

                                                                       Срок: до 15.09.2017г. 

                                                                        Отг.: заместник-директорите УД 

 

  Родителите, подали молби след определения в графика срок, подават документи за записване в 

училището, ако има свободни места.                                                                           .                                                                                   

 
              

                                                                                    

                                                                                    

 


