Средно училище „Васил Левски”
гр. Русе, ул. Гео Милев № 1,
Директор: 082/860 050, тел: 082/861 681, 082/861 682
e-mail: soulevski@abv.bg
//www.soulevski-ruse.org/

ЗАПОВЕД
№ 847
Русе, 20.04.2018 г.
На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно
образование, чл. 19, ал. 1 и ал.2 , т.5 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, в изпълнение на чл. 42 и чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование и във връзка с Решение № 807 на Общински съвет
гр. Русе - Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на община
Русе и Решение № 808 на Общински съвет гр. Русе - Правила за електронен прием в първи
клас в общинските училища на територията на град Русе, приети с Протокол № 32 от
22.03.2018 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
I. Брой паралелки и брой места:
1. В Подготвителна група - 2 паралелки с 22 ученици
2. В I клас - 8 паралелки с 22 ученици
Паралелка
1а
16
Iв
Iг
Iд
Iе
Iж
I3

Предмет по избираема подготовка
/ИУЧ/
1. Български език и литература
2. Математика
3. Компютърно моделиране
1. Български език и литература
2. Математика
3. Компютърно моделиране
1. Български език и литература
2. Математика
3. Компютърно моделиране
1. Български език и литература
2. Математика
3. Компютърно моделиране
1. Български език и литература
2. Математика
3. Компютърно моделиране
1. Български език и литература
2. Математика
3. Компютърно моделиране
1. Български език и литература
2. Математика
3. Компютърно моделиране
1. Български език и литература
2. Математика
3. Компютърно моделиране

Предмет по
факултативна
подготовка /ФУЧ/

Брой
ученици в
паралелка

1. Японски език
2. Английски език

22

1. Японски език
2. Английски език

22

1. Китайски език
2. Английски език

22

1. Китайски език
2. Английски език

22

1. Немски език
2. Английски език

22

1. Компютърно
моделиране
2. Английски език

22

1. Хореография
2. Английски език

22

1. Спортни танци
2. Английски език

22

II. Критерии за прием на деца и ученици:
1. В подготвителна група в училище — съгласно Глава Втора, Раздел I от
Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските
детски градини и подготвителни групи в училища на територията на община Русе;

2.
В първи клас - съгласно Раздел III от Правилата за електронен прием в първи
клас в общинските училища на територията на град Русе.
Приемът в СУ „Васил Левски” се осъществява последователно по реда на групите,
като първо се приемат децата и учениците от първата група.
Когато броят на децата в определената група надхвърля броят на местата, определени
с училищния план - прием, децата и учениците в тази група се подреждат според
допълнителни критерии определени в Правила за прием на деца и ученици в подготвителни
групи и първи клас за учебната 2018/2019 година при СУ „Васил Левски” - Русе.
III. Задължителни документи при записване на класираните деца и ученици, както
следва:
1. В подготвителна група в училище - съгласно чл. 10 от Наредбата за условията
и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и
подготвителни групи в училища на територията на община Русе;
2. В първи клас:
2.1. копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация;
2.2. копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето;
2.3. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно
образование;
2.4. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 10 от Правилата за електронен
прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе.
Класираните деца и ученици се записват само при наличие на пълния комплект от
документи, декларирани в Заявлението.
При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни по
критериите, посочени в заявлението, децата и учениците няма да бъдат записани, отпадат от
приема и на тяхно място се приемат други деца и ученици.
IV. Длъжностни лица, които да регистрират заявленията за участие в
централизираното класиране за прием в подготвителна група и първи клас:
1. Борислав Маринов Билчев - главен учител начален етап
2. Върбинка Стоянова Димитрова - Бенева - старши учител начален етап
V. Комисии за записване на класираните деца и ученици в СУ „Васил Левски” - Русе
и задължения на същите:
1. За записване в подготвителна група в училище:
Председател:
Георги Киров Иванов - заместник-директор по учебната дейност
Членове:
1. Борислав Маринов Билчев - главен учител начален етап
2. Върбинка Стоянова Димитрова - Бенева - старши учител начален етап
3. Людмила Стефанова Терзиева - старши учител подготвителна група
4. Росица Иванова Ванева старши учител подготвителна група
2. За записване в първи клас:
Председател:
Георги Киров Иванов - заместник-директор по учебната дейност
Членове:
1. Борислав Маринов Билчев - главен учител начален етап
2. Ганка Иванова Василева - главен учител начален етап
3. Росица Петрова Хальова - главен учител начален етап
4. Деница Димова Енчева - старши учител начален етап
5. Галина Георгиева Димитрова - старши учител начален етап
6. Мариела Николаева Ганчева - старши учител начален етап
7. Елеонора Радославова Стоянова - старши учител начален етап
8. Иванка Паунова Златева - старши учител начален етап
9. Радина Йорданова Пасева - старши учител начален етап
10. Стефан Драганов Стефанов - старши учител начален етап

При записване на класираните деца и ученици комисиите приемат задължителните
документи, посочени в т. III от настоящата заповед. Сверяват оригиналите с копията на
документите и връщат оригиналите на родителите. Завеждат подадените документи с
входящ номер в дневника за прием на деца в ПГ и ученици в първи клас на училището.
VI. График и работно време на комисиите приемащи документи на кандидатите:
Прием в подготвителна група в училище
I класиране
25.05.2018 г.,
Регистриране на заявления за прием в системата
28.05.2018 г. - 31.05.2018 г.
Информация за резултатите от класирането
04.06.2018 г.
Записване на класираните ученици в СУ „Васил Левски” 05.06.2018 г. - 18.06.2018 г.
Русе
II класиране
Информация за обявените свободни места за второ класиране до 20.06.2018 г.
Регистриране на заявления за прием в системата
21.06.2018 г. -25.06.2018 г.
Информация за резултатите от класирането
29.06.2018 г.
Записване на класираните ученици в СУ „Васил Левски” 02.07.2018 г. - 13.07.2018 г.
Русе
III класиране
Информация за обявените свободни места за трето класиране до 17.07.2018 г.
Регистриране на заявления за прием в системата
18.07.2018 г. - 21.07.2018 г.
Информация за резултатите от класирането
25.07.2018 г.
Записване на класираните ученици в СУ „Васил Левски” 26.07.2018 г. - 08.08.2018 г.
Русе
Класиране за заемане на свободни места за учебната 2018/2019 г.
до 31.10.2018 г.
Информация за обявените свободни места
Регистриране на заявления за прием в системата
02.11.2018 г. - 08.11.2018 г.
Информация за резултатите от класирането
12.11.2018 г.
Записване на класираните ученици в СУ „Васил Левски” 13.11.2018 г. - 26.11.2018 г.
Русе
Прием в първи клас
I класиране
Регистриране на заявления за прием в системата
Информация за резултатите от класирането
Записване на класираните ученици в СУ „Васил Левски” Русе
II класиране
Информация за обявените свободни места за второ класиране
Регистриране на заявления за прием в системата
Информация за резултатите от класирането
Записване на класираните ученици в СУ „Васил Левски” Русе
III класиране
Информация за обявените свободни места за трето класиране
Регистриране на заявления за прием в системата
Информация за резултатите от класирането
Записване на класираните ученици в СУ „Васил Левски” Русе

25.05.2018 г.,
28.05.2018 г. - 31.05.2018 г.
до 17:00 ч. на 05.06.2018 г.
06.06.2018 г. - 08.06.2018 г.
11.06.2018 г. до 17:30 ч.
12.06.2018 г . -14.06.2018 г.
до 17:00 ч. на 15.06.2018 г.
18.06.2018 г. - 19.06.2018 г.
20.06.2018 г. до 17:30 ч.
21.06.2018 г. - 21.06.2018 г.
до 17:00 ч. на 25.06.2018 г.
26.06.2018 г. - 27.06.2018 г.

Работно време на длъжностните лица за регистриране на заявленията:
08:30 ч. до 12:30 ч.
13:00 ч. до 17:00 ч.

Прием на документи на класираните деца и ученици
Работно време на комисиите за записване:
08:30 ч. до 12:30 ч.
13:00 ч. до 17:00 ч.
Място за прием на документи: ет. 1, голямо фоайе, стая на Психолога и педагогическия
съветник

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение. Същата, както и информацията за реда и условията за прием
на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. следва да бъдат публикувани на
електронната страница на училището и оповестени на информационното табло на
СУ „Васил Левски” - Русе.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ГАЛИН ГАНЧЕВ
Д иректор на СУ
Русе

