12 Средно общообразователно училище „Цар Иван Асен ІІ”
гр. София, ул. „Цар Иван Асен ІІ” №72
ЗАПОВЕД
№ 462
09.02.2016 г.
На основание чл.147, ал.1 т.1, т.9 от ППЗНП, писмо с изх.№ 913728/14.01.2016 г. на Началника на РИО, София-град и решение на
Педагогическия съвет на 12 СОУ „Цар Иван Асен II” с протокол № 5
/29.01.2016 г. и във връзка с организирането на дейностите по приемане на
ученици в първи клас за учебната 2016 / 2017 г.
I.О П Р Е Д Е Л Я М:
1.Комисия за извършване на процедура по записване на ученици в 1
клас / 3 паралелки по 24 ученици с изучаване на английски език и 1
паралелка с 24 ученици с изучаване на немски език /:
Председател : Елка Николаева Крушарска – главен учител в начален етап
Членове : Калина Иванова Попова – старши учител в начален етап
Лиляна Димитрова Иванова – старши учител в начален етап
Цветелина Михова Михайлова – старши учител в начален етап
2. В срок от 17.02.2016 г. до 30.05.2016 г. да се приемат заявления за
записване /по образец/, копие от удостоверението за раждане на детето,
информационни бланки /по образец/, документи по критериите за подбор.
3. Приемането на документите да се изрършва в канцеларията на
училището от Анжела Емилова Димитрова – секретар – от 8:30 до 16:30 часа.
4. За окончателно записване на учениците се счита подаването на
оригинално удостоверение за завършена подготвителна група или
декларация от родител, че детето не е посещавало такава група в следните
срокове:
4.1.Обявяване на списъците с класираните ученици - на 03.06.2016 г. до
17:00
часа на входа училището.
4.2.Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението
за завършена подготвителна група : 06.06 – 07.06.2016 г. от 8:30 до 16:30
часа.
4.3.Обявяване на свободните места след първи етап на записване - на
08.06.2016 г. до 17:30 часа и списъци на класираните ученици.
4.4.Попълване на свободните места след първи етап на записване:
09.06 - 10.06.2016 г. от 8:30 до 16:30 часа.

4.5.Обявяване на свободните места след втори етап на записване - на
13.06.2016 г. до 17:30 часа.
4.6.Попълване на свободните места след втори етап на записване – до
15.09.2016 г. – по реда на подаване на оригинално удостоверение за
завършена подготвителна група.
II.УТВЪРЖДАВАМ :
Критерии за подбор на кандидатите при записване в първи клас за
учебната 2016 / 2017 г., приети с решение на педагогически съвет с протокол
№ 5 /29.01.2016 г., приложение №1, неразделна част от тази заповед/

