
                                    

 

График на дейностите за прием на ученици  в първи клас за 

учебната 2019/2020 година на III ОУ „Ангел Кънчев” – град Варна 
 

 

№ дейност отговорници срок 

1 Училищният план-прием се публикува на 

електронната страница на училището. 

Миглена Филчева 

Андреева 

до 15.03.2019г.                                                                         

2 Информация за графика, реда и сроковете 

за према в първи клас да се постави на 

видно място в училището. 

заместник-директор УД 

Надежда Илиева 

Матеева 

до 29.03.2019г. 

3 Работна среща между класните 

ръководите на  IV клас и учителите от 

подготвителните групи в III ОУ „Ангел 

Кънчев” с цел планиране и провеждане на 

съвместни дейности. 

класните ръководители 

на IV клас и учители на 

подготвителни груи 

до 29.03.2019г 

4 Определяне на училищна комисия за 

прием в I клас за учебната 2019/2020 

година. 

                                                                      

директор до 30.04.2019г. 

5 Организиране и провеждане на родителска 

среща с родителите на деца, които през 

учебната 2019/2020 година ще постъпят в 

първи клас. 

ръководство; класните 

ръководители на IV клас 

до 03.05.2019г.                                                                                    

6 Изработване на плакат за прием в първи 

клас и разпространението му в района на 

училището и в близките детски градини 

Валентина Дамянова 

Михнева                                          

до 12.04.2019г.   

7 Регистриране/редактиране/отазване на 

заявления за прием в първи клас: 

   

 по електронен път в Системата за прием в 

първи клас 

    от 10,00 часа на 

28.05.2019г.                                                                             

    до 23,59 часа на 

01.06.2019г.   

 на място в училище комисия по прием в I 

клас 

от 08,00 часа до 

17,00 часа в 

периода  28.05. – 

31.05.2019г. 

8 Обявяване на списъци с класираните 

ученици на първо класиране – на 

комисия по прием в I 

клас                                                                            

до 17,00 часа на 

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

e-mail:ou_akanchev_vn@abv.bg 

 

III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 

 

 9010  Варна, ул.”Роза” №23 

 



електронната страница на училището 

и/или на видно място  в училището.                                                        

05.06.2019г.                                                                                                                                                                           

9 Записване на класираните ученици с 

оригинал на удостоверението за 

завършена подготвителна група в детска 

градина или в училище.                                                       

заместник-директорите 

УД 

от 06.06. до 

07.06.2019г. 

(9,00-17,00 часа) 

110 Обявяване на свободните места за второ 

класиране – в електронната страница и на 

видно място в училището.   

комисия по прием в I 

клас                                                                            

до 17,00 часа на 

10.06.2019г. 

11 Подаване на заявление за второ класиране 

или редакция на заявление.  

комисия по прием в I 

клас  

от 10,00 часа на 

11.06.2019г.  до 

23,59 часа на 

12.06.2019г. 

12 Обявяване на списъци с класираните 

ученици след второ класиране. 

комисия по прием в I 

клас                                                                            

до 17,00 часа на 

13.06.2019г. 

13 Записване на класираните ученици след 

второ класиране. 

заместник-директорите 

УД 

14.06. – 17.06.2019г. 

(9,00 – 17,00 часа)  

14 Обявяване на останалите свободни места 

за трето класиране. 

комисия по прием в I 

клас                                                                            

до 17,00 часа на 

18.06.2019г.                                                                                                                                                                             

15 Регистриране/редактиране/отказване на 

заявления за прием  

комисия по прием в I 

клас                                                                            

10,00 – 23,59 часа 

на 19.06.2019г. 

16 Обявяване на списъци с класираните 

ученици. 

комисия по прием в I 

клас                                                                            

до 17,00 часа на 

20.06.2019г. 

17 Записване на класираните ученици след 

трето класиране. 

заместник-директорите 

УД 

21.06.2019г.  

(9,00 – 17,00 часа) 

18 Обявяване на свободни места след трето 

класиране. 

заместник-директорите 

УД 

до 17,00 часа на 

24.06.2019г. 

19 При наличие на свободни места децата се 

записват на място в училището. 

заместник-директорите 

УД 

от 25.06.2019г. 

20 Провеждане на първата родителска среща 

за приетите деца по класове. 

класните ръководители 

на IV клас 

до 05.07.2019г.           

21 Провеждане на втора родителска среща по 

класове. 

класните ръководители 

на IV клас 

до 10.09.2019г. 



22 Изпращане в Община Варна сведение за 

децата, записани в първи клас за учебната 

2019/2020 година. 

заместник-директорите 

УД 

до 13.09.2019г. 

 

 

Необходими документи за записване на ученици в I клас 

1. Заявление до директора (по образец на училището); 

2. Копие и оригинал (за сверка) на Удостоверение за раждане на детето; 

3. Оригинал на удостоверeние за завършено задължително предучилищно образование; 

4. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.8, ал.4, т.1, т.2 и т.5 от Системата от 

правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община 

Варна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


