
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СМЯДОВО 

9820 гр. Смядово, общ. Смядово, ул.”Черноризец Храбър” №16 

тел. 05351/20-90, e-mail sou_smiadovo@abv.bg 

_________________________________________________________________________________________ 
 

З А П О В Е Д 

№ 890/21.04.2023 г. 

 

      На основание чл. 259 ал. 1 от ЗПУО и чл. 45 ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование,  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

      Училищна комисия за прием на заявления за постъпване в І клас за учебната 

2023/2024 година и за извършване на дейностите по приема на учениците в СУ “Св. св. 

Кирил и Методий” гр. Смядово, както следва: 

 

І. Състав на комисията: 

1. Сминка Христова Стоянова, зам.-директор УД в СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. 

Смядово. 

2. Станка Лазарова Иванова, зам.-директор АСД в СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. 

Смядово. 

3. Емилияна Георгиева Енчева, касиер-домакин в СУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. 

Смядово. 

 

ІІ. График на дейностите  за приемане на ученици в І клас: 

1. Подаване на заявления от родителите за постъпване на децата в І клас – от 

01.06.2023 г. до 23.06.2023 г. 

2. Записване на децата в І клас – от 26.06.2023 г. до 30.06.2023 г. 

3. Разпределение на записаните ученици по паралелки – от 03.07.2023 г. до 

06.07.2023 г. 

4. Обявяване на списъците със записаните ученици – на 07.07.2023 г. 

5. Попълване на незаети места – от 10.07.2023 г.  до  31.08.2023 г. 

6. Записване в І клас и разпределение по паралелки на деца, за постъпването на 

които са подадени заявления след срока по т.1 – до 11.09.2023 г. 

7. Утвърждаване списъците на приетите ученици по паралелки – до 14.09.2023 г. 

      В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна 

година; за учебната 2023/2024 година – родените през 2016 година. 

             В І клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, по преценка на 

родителите или настойниците им и при готовност за училище, удостоверена при 

условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование. Децата, навършили 6 годишна възраст, се записват в І 

клас при наличие на свободни места. 

      При подаване на заявленията за постъпване в І клас, родителят представя 

ксерокопие на акт за раждане на детето и удостоверение за задължително 

предучилищно образование.  

      В случай, че удостоверението за задължително предучилищно образование не е 

получено, може да бъде представено на по-късен етап. 

       Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това 

обстоятелство. 

      Заповедта да се доведе до знанието на посочените длъжностни лица, за сведение 

и изпълнение. 

      Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на 

училището, за сведение  на родителите. 

 

Директор: М. Йорданова          
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