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                                   ОУ „Йордан Йовков” с. Красен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, пощ. код 9534 

Директор Биляна Тонева 
Телефон: 0887949438 e-mail: yordan_yovkov1990@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД-804-219 / 25.03.2020г. 

Относно: утвърждаване на план-прием за учебната 2020 / 2021 година 

На основание чл. 259, ал.1,  от ЗПУО и във връзка с чл. 44, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за 
организация на дейностите в училищното образование и чл. 31, ал.1, т.8 от Наредба №15/22.07.2019г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и след 
съгласуване с Обществения съвет на ОУ „Йордан Йовков“ с. Красен 

УТВЪРЖДАВАМ 

План – прием за учебната 2020 / 2021 година както следва: 
            1. План - прием за първи и за пети клас – една паралелка с максимален брой 20 (двадесет) ученици. 
            2. Критерии за прием в първи клас: 
            2.1 навършени 7 години или се навършват в годината, в която се започва учебната  
            2020/2021 година или навършени 6 години по преценка на родителя и готовност за училище  
            удостоверена с документ от ДГ; 
            2.2 местожителство от селата Равнец, Дъбовик, Пчеларово, Зограф, Сноп, Градини, Житен, Красен,  
            Росица, Росен, Краище, Изворово, Къпиново и има организиран транспорт за  
            учениците от училището. 
            3. Необходими документи: 
            3.1. Заявление за записване - по образец; 
            3.2. Удостоверение за завършено предучилищно образование – оригинал; 
            3.3. Копие от акт за раждане на детето; 
            3.4. Заявление за целодневна организация на учебния процес по желание на родителя- образец 
            4. Срок за подаване на документите – от 01.06.2020 г. до 29.06.2020 г. 
            5. Списъците с приетите и записани ученици ще бъдат поставени на видно място на входа на 
            училището на 30.06.2020 г. 
            6. В целодневна организация на учебния процес да бъдат записани всички ученици от училището  
             по желание и след подаване на заявление от родител, настойник или упълномощено лице.  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия училищен персонал за сведение и изпълнение.  

    

2.4.2020 г.

X
Биляна Тонева
Директор
Signed by: Bilyana Georgieva Toneva                                                                                                     

 
 


