
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  «АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ», гр. ОМУРТАГ 

ул. «Пирин» №12,тел. 0605/ 6-36-38,  e-mail: progimnazia_omurtag@abv.bg 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ! 

 

ТЕОДОРА  ВИТОВА 

Директор  на ОУ „Акад. Даки Йорданов” 

град Омуртаг 

 

 

 
 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА 

 

Приемът на ученици се осъществява на основание на Глава четвърта, Раздел І  от 

Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

 

 

Брой паралелки в пети клас:    3 /три/ 

Брой ученици в паралелка:    26 /двадесет и шест/ 

 

 

В ПЕТИ КЛАС ПОСТЪПВАТ УЧЕНИЦИ: 

 

➢ Завършили начален етап на основно образование 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: 

 

 ОУ „Акад. Даки Йорданов” е единственото в града, което предлага обучение в 

пети клас, затова не се поставят критерии. Всеки родител, желаещ детето му да се 

обучава в училището, получава тази възможност. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Родители на деца със СОП или с други заболявания трябва да представят 

необходимите медицински документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза и др. 

2. В една паралелка не може да има повече от три деца със СОП. 

3. Записването на ученици със СОП става след одобрението от вътрешно-училищен 

екип. 

 

 

 



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ 

 

1. Родителска среща – 28.06.2021 г.  от 17,00 часа в ОУ „Акад. Даки Йорданов” 

2. Подаване на заявление и записване на учениците – от 01 до 05.07.2021 г. 

3. Утвърждаване  списъците на приетите ученици по паралелки – до 15.09.2021 г. 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 

1. Заявление – декларация /по образец/, подадено от родителите /настойниците 

или попечителите/ 

2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /оригинал/. 

3. Декларация /по образец/  във връзка с чл. 4, т.2, параграф 1, т.1, т.13 от ЗЗЛД,  

чл.3 от ЗЛС  

4. Заявления /по образец/ за: разширена подготовка, допълнителна подготовка, 

целодневно обучение  

5. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните) 

6. Лична карта на родителя /настойника, попечителя/(за сверяване на данните) 

 

 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

 

В ОУ „Акад. Даки Йорданов” град Омуртаг се осъществява целодневно обучение 

на учениците от V, VІ и VІІ клас. 

За включване на ученик в целодневна организация на учебния ден родителите 

/настойниците или попечителите/ подават писмено заявление- декларация до директора 

на училището. 

Целодневната организация на учебния ден се осъществява от 8,00 часа до 18, 00 

часа и включва учебни часове в самостоятелен блок до обяд и дейности по  

самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност след 

обяд. За пътуващите ученици е организиран безплатен транспорт. 

 


