
 

ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС 

I. За учебната 2020/2021 г. В ОУ „Елин Пелин“ ще се сформират 6 паралелки 

с изучаване на руски, испански и френски език във факултативни учебни 

часове. 

II. График на дейностите:  

1. На 03.06.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите 

в първи клас деца – 12.00. ч. 

2. От 03.06.2020 г. до 04.06.2020 г. комисия, назначена със заповед на 

директора прави проверка на данните, които ще се получат от Дирекция 

„Гражданска регистрация на населението“ от една страна и данните за 

посочените преференции от друга. 

3. От 05.06.2020 - 8.00 ч. до 12.06.2020 г. родителите на приетите деца 

трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в съответното 

училище.  

В условията на извънредното положение в страната, ви уведомяваме, че 

записването на приетите деца ще се извършва по телефон: 0882/213044 и 

0889/447490, и електронна поща elinpelin@abv.bg. 

4. До 05.06.2020 г. Родителите на приетите на първо класиране деца в ОУ 

„Елин Пелин“ ще получат по електронната поща заявление за записване в 1 

клас, заявление за целодневна организация на учебния процес, бланки за 

информация за Админпро и информация за родители, необходими за 

училищната база данни, декларации за лични данни и информирано 

съгласие. Същите документи могат да бъдат изтеглени и от сайта на ОУ 

„Елин Пелин“ – www.elinpelin-burgas.com –  в категория -  Прием 1 клас.  

http://www.elinpelin-burgas.com/


 

 

5. От 5.06.2020 г. до 12.06.2020 г. 

5.1. Родителят заявява на посочения телефон желание за записване в 

училището. 

5.2. Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на училището 

elinpelin@abv.bg попълнените заявление за записване в 1 клас, заявление за 

целодневна организация на учебния процес, бланки за информация за 

Админ про и информация за родители.  /сканирани и подписани от него/, 

както и сканирани всички документи, доказващи посочените предимства в 

регистрационния талон. 

5.3. При изпращане на пълен комплект документи за записване в ОУ „Елин 

Пелин“, родителите получават по e-mail – входящ номер за записване. 

III. След нормализиране на обстановката родителите на място представят в 

училище  всички оригинални документи. 

IV. Разпределението по паралелки на учениците за 1 клас ще се 

извърши според следните критерии: 

1. Заявено желание от родителя в заявление за записване в 1 клас. 

2. Времето за подаване на заявление в периода на кандидатстване. 
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