Основно училище „ВИДЕЛИНА” с.Сейдол, ул. „Родопи” № 2A,
общ. Лозница, обл. Разград
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E-mail: hristov_seidol@abv.bg
www.seidol-videlina.com

З А П О В Е Д
№ РД-2-142
02.04.2021г.
На основание чл.8, ал.2 и ал.3, чл.143, ал.1 и чл.258 от ЗПУО, чл.42, чл.43, чл.43а от Наредба №
10/01.09.2016г. за Организация на дейностите в училищното образование, Правилника за
дейността на училището и получено Становище на Обществения съвет с протокол № 2 от
10.01.2020 г.
У Т ВЪ Р Ж Д А В А М
УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2021/2022г., въз основа на анализ на броя на
учениците в населеното място, ДОС за физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване и съобразно Стратегията на Общината, както следва:
1. Брой на паралелките в I клас – 1 брой;
2. Брой на паралелките в V клас – 1 брой;
3. Във II, III, IV, VI и VII клас броя на паралелките не се променя – остават по 1 брой.
Необходими документи за прием:
 копие от акта за раждане на детето;
 медицински картон на детето;
 лична карта за справка на един от родителите /настойниците/;
 заявление от родителя /настойника/ за записване до директора;
 оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или
подготвителен клас в училище или декларация от родителя, че детето не е посещавало
такава /за учениците в I клас/;
 Свидетелство за завършен начален етап на основното образование /за учениците в V клас/.
Записването на учениците се извършва в срок до 15.09.2021 г. от комисия в състав:
1. Даниела Драганова
2. Емине Муса
3. Светлана Жечева
която приема заявленията и извършва всички дейности по приема на учениците.
Препис от настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

ДИНКО ХРИСТОВ
/п/
Директор на ОУ „Виделина”
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З А П О В Е Д
№ РД-2-143
02.04.2021 г.

На основание чл.8, ал.2 и ал.3, чл.143, ал.1 и чл.258 от ЗПУО, чл.42, чл.43, чл.43а от Наредба №
10/01.09.2016г. за Организация на дейностите в училищното образование, Правилника за
дейността на училището и получено Становище на Обществения съвет с протокол № 3 от
15.01.2021 г.
ОПРЕДЕЛЯМ
Критерии за прием на ученици в I и V клас за учебната 2021/2022 година, както следва:
 живеещи в село Сейдол и съседните села, за които е осигурен превоз;
 имащи братчета или сестричета, които вече се обучават в ОУ ”Виделина”;
 деца на служители и учители от училището;
 деца от по-далечни села, родителите на които работят в село Сейдол и имат възможност
да им осигурят индивидуален транспорт;
 деца от по-далечни села, родителите на които желаят да се обучават при нас.
Забележка: Времето на подаване за заявлението не е критерий.
Необходими документи за прием:
 копие от акта за раждане на детето;
 медицински картон на детето;
 лична карта за справка на един от родителите /настойниците/;
 заявление от родителя /настойника/ до директора, за записване;
 оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или
подготвителен клас в училище или декларация от родителя, че детето не е посещавало
такава за учениците в I клас;
 Свидетелство за завършен начален етап на основното образование за учениците в V клас.
Препис от настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

ДИНКО ХРИСТОВ /п/
Директор на ОУ „Виделина”

