ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018г.
1. Брой паралелки – 4 общообразователни паралелки
2. Брой ученици – 104
3. Ред и необходими документи за записване на ученици в пети клас за
учебната 2017/2018 г.
3.1. Подаване на заявление за записване (по образец) с приложени към
него:
• Удостоверение за завършен начален етап на основно
образование – оригинал;
• Удостоверение за преместване на ученика, издадено от
училището, в което ученикът е завършил 4 клас (за ученици,
които са учили в СУ “В.Левски”, документът не се изисква)
• Характеристика на ученика.
3.2. Срок за подаване на документите за записване: от 05.06.2017 г. до
09.06.2017 г. вкл. в канцеларията на училището
3.3. Обявяване на първоначалните списъци на приетите ученици в 5
клас за учебната 2017/2018 г. – 12.06.2017г.
3.4 Обявяване на списъците със записаните ученици след първи етап
на класиране в новосформираните паралелки за пети клас за
учебната 2017/2018 г.: до 14.06.2017г. и обявяване на незаетите места.
3.5. Попълване на незаетите места – oт 15.06 до 14.09.2017г.
3.6. Утвърждаване от директора на окончателните списъци с приетите
ученици в V клас по паралелки – до 15.09.2017 г.
4. Родителски срещи
15.06.2016 г. (четвъртък) – 18.00 ч.
07.09.2016 г. (четвъртък) - 18.00 ч.
5. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
СУ „Васил Левски”-Троян е средищно училище и предлага целодневно
обучение на ученици от V до VII клас.
За включване на ученик в целодневната организация на учебния ден
родителите (настойниците или попечителите) подават писмено заявление декларация до директора на училището, в която посочват и интересите на
детето.

Целодневното обучение се осъществява от 8.00 часа до 17.30 часа.
Целодневната организация на учебния ден включва учебни часове и
самостоятелна подготовка, извънкласни дейности и други занимания по
интереси, организиран отдих и физическа активност, включително обедно
хранене. При необходимост за учениците се организира транспорт.
Целодневната организация в СУ „Васил Левски”-Троян се осъществява
само по 1-ви вариант - отделяне на учебните часове преди обяд от останалите
дейности (самоподготовка, занимания по интереси и отдих) след обяд.

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Графикът на дейностите по приемането на ученици е поставен на
информационното табло на входа на училището и е качен на училищния
сайт (www.vlevski.eu).
Настоящият документ е приет с Решение на Педагогическия съвет
при СУ „Васил Левски”- гр.Троян от 12.01.2017г. (Протокол № 4 )

