135 СУ „Ян Амос Коменски”
ЗАПОВЕД
№280/11.03.2020г.
Относно: Прием на ученици в І-и клас
На основание: чл. 259, ал.1 от ЗПУО

УТВЪРЖДАВАМ:
I.ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2020/21г.

СРОК
30.03.2020г.
От 21.04.20г. до
21.05.20г.вкл.
01.06.2020г. в 17.00ч.
От 02.06.20г. до
05.06.20г.вкл. до 17.00ч.
08.06.20г. 18.00ч.

ДЕЙНОСТ
Обявяване на брой места и прилежащия район на
училището за прием на ученици в първи клас
Подаване на заявления от родителите за прием в I
клас
Обябяване на списъците на приетите ученици на
първо класиране
Записване на учениците, приети на първо класиране
Обявяване на незаетите места за IIкласиране

От 09.06.20г. до
15.06.20г.вкл.до 12.00ч.
15.06.2020г.-18.00ч.

Подаване на заявления за участие във второ
класиране
Обявяване на списъците на приетите ученици на
второ класиране
От 16.06.20г. до 18.06.20г. Записване на учениците, приети на второ класиране
до 17.00ч.
18.06.20г.-18.00ч.
Овявяване на незаетите места за трето класиране
От 19.06.20г. до
22.06.20г.до 12.00ч.
22.06.20г. в 18.00ч.

Подаване на заявления за участие в трето класиране

Обявяване на списъците на приетите ученици на
трето класиране
23.06.20г. до 24.06.20г. до Записване на учениците ,приети на трето класиране
17.00ч.
24.06.20г.- 18.00ч.
Обявяване на свободните места след трето
класиране
От 25.06.20г. до
Попълване на свободните места след трето
14.09.20г.вкл.
класиране и публикуването им на интернет
страницата на 135 СУ и РУО София-град

II.Прием за учебната 2020/2021г.
3 паралелки в I клас с разширено изучаване на английски език
/ 3 паралелки по 22 ученици – 66 ученици/
III.Родителски срещи
- Първа родителска среща -28.05.2020г. от 18.00 ч.
- Втора родителска среща /по класове/ – 10.09.2020 г. от 18.00 ч.

IV.Организация на дейностите по приема
Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.00 на 2 етаж в
канцеларията.
Списъците с класираните ученици ще се изнасят на
информационното табло на 1 етаж и в сайта на училището
www.135sou.eu.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Татяна Лепоевазаместник директор по УД.

Директор:
/Мария Димитрова/

