
       

 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  

“ Х Р И С Т О  С М И Р Н Е Н С К И “  

Стара Загора ул. “Знание” № 2,  042/64 91 75, канцeлария:  042/62 53 34 

: souxrssz@abv.bg, http://www.souhssz.com  

 

 

                Училищен  план - прием за първи клас  

              за учебната 2017/2018 учебна година  

 
1. Брой паралелки в първи клас – 3. 

2. Брой ученици в паралелката – 22. 

 

             Критерии за приемане на ученици в първи клас в СУ „Христо Смирненски“ 

Стара Загора за учебната 2017/2018 година 

1. Водещ критерий е близостта на училището до настоящия адрес на 

родителите/настойниците  

2.  Допълнителни критерии: 

2.1     дете с трайни увреждания над 50 %; 

2.2      дете с двама починали родители; 

2.3      други деца от семейството, обучаващи се в училището; 

2.4      деца, завършили подготвителна група в училището; 

2.5      близост до местоработата на един от родителите. 

3. Необходими документи: 

3.1 Удостоверение за завършен подготвителна група - оригинал /прилага се към 

заявлението за прием/; 

3.2 Акт за раждане/копие/;  

3.3 Декларация от родител, когато детето не е посещавало подготвителна група; 

3.4 Медицински картон. 

3.5 Заявление за целодневно обучение -  образец    

3.6 Заявление за  избор на предмети в избираемите часове за разширена подготовка -  

образец 

 График на дейностите - съгласно График на дейностите  и Правилата  за прием в 

първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Стара Загора, утвърдени от Кмета 

на община Стара Загора 

 

Държавен - план прием в девети клас 

 за учебната 2017/2018 учебна година 
 

Ред, график и критерии за приемане на ученици в ІХ клас, непрофилирана 

паралелка, дневна форма на обучение за учебната 2017/2018 учебна година в 

СУ“Христо Смирненски“ гр. Стара Загора     

        Ред за приемане на учениците - конкурс по документи, общ успех от 

свидетелството за завършено основно образование 

           Изисквания към учениците при кандидатстване за ІX клас съгласно Наредба 

№ 11 / 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища. 

           1. Да са завършили основно образование 
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            2.Да не са по – възрастни от 17 години / навършени в годината на 

кандидатстване/ 

Критерии за приемане на учениците - кандидатите подават следните документи: 

           1. Заявление за участие в класиране и заявление за записване – по образец на 

училището. 

           2. Свидетелството за завършено основно образование .    

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на 

документите. 

Когато в класирането има ученици с равен бал и броят им надхвърля броя на местата 

за приемане в паралелката , утвърден от началника на РУО допълнителните критерии да 

бъдат: 
1. други деца от семейството, обучаващи се в училището; 

2. местоживеене в близост да училището; 

3.  завършено основно образование в СУ „Христо Смирненски“ 

 

          График за приемане на учениците – съгласно Графикът на дейностите за 

приемане на ученици след завършено основно образование е определен в Заповед № РД 

09-1638/19.10.2016 за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на 

график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища 

след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 

година. 
 


