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ЗАПОВЕД

№  ЗК- 540/29.03.2021 г.
гр. Силистра  

На  основание  чл.  44,  ал.2  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната
администрация,  Раздел I,  т.  3  от Система  за прием на  ученици в първи клас  в общинските
училища  на  територията  на  град  Силистра  и  във  връзка  с  планиране  и  осъществяване  на
училищния прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС В
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Дейност Срок Отговорник

1.
Приемане на заявления за записване на 
учениците с приложени необходимите 
документи.

от 17 май 
до 04 юни 

2021г.

Училищни комисии по 6.4.
на Раздел II от Системата

за прием в първи клас.

2.
Първо класиране и изнасяне на списъците
с приетите в първи клас в сайта и 
информационното табло на училището.

07 юни 
2021г.

Училищни комисии по 6.4.
на Раздел II. Системата за

прием в първи клас.

3. Записване на учениците в първи клас.
от 08 -09 юни 

2021г.

Училищни комисии по 6.4.
на Раздел II. Системата за

прием в първи клас.

4.
Обявяване на свободните места след 
първо класиране в сайта и на 
информационното табло на училището.

10 юни 
2021г.

Училищни комисии по
6.4. на Раздел II.

Системата за прием в
първи клас.

5. 
Подаване на заявления за участие във 
второ класиране.

14-15 юни 
2021г.

Училищни комисии по
6.4. на Раздел II.

Системата за прием в
първи клас.

6. 
Обявяване на списъците с приетите 
ученици на второ класиране.

16 юни 
2021г.

Училищни комисии по
6.4. на Раздел II.

Системата за прием в
първи клас.

7. 
Записване на учениците приети на второ 

17 юни 
2021г.

Училищни комисии по



класиране.
6.4. на Раздел II.

Системата за прием в
първи клас.

8. 
Обявяване на свободните места за трето 
класиране.

18 юни 
2021г.

Училищни комисии по
6.4. на Раздел II.

Системата за прием в
първи клас.

9. 
Попълване на свободните места след 
трето класиране.

от 21 юни 
2021г.

Училищни комисии по 6.4.
на Раздел II. Системата за

прием в първи клас.

10.
Пренасочване на незаписаните деца към 
училища, в които има свободни места.

от 21 юни 
до 14 септември

2021г.

Директори на училища,
отдел ОМД

11.

Изпращане на информация до началника 
на РУО-Силистра и до кмета на община 
Силистра, за реализиране на план - 
приема след второ класиране.

до 28 юни 
2021г.

Директори на училища

12. 
Утвърждаване на списъците на приетите 
ученици по паралелки

до 14 септември
2021г.

Директори на училища

13. 

Изпращане на списък до кмета на община
Силистра с имената на децата, които са 
записани в първи клас и са били на 
училище в първия учебен ден.

15 септември 
2021г.

Директори на училища

Всички дейности от графика се осъществяват при стриктно спазване на противоепидемичните мерки
определени от министъра на здравеопазването.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмет „Хуманитарни дейности“.
Настоящата  заповед  да  се  сведе  до  знанието  на  началник  отдел  „Образование  и  младежки
дейности“  и директорите на общинските училища за сведение и изпълнение.
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