
 
УТВЪРДИЛ:  

Йорданка Начева,  

Директор на ОУ „Васил Петлешков“  

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ПЛАН – ПРИЕМА ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА  

ГОДИНА  

1. Планът на комисията е разгледан и приет на ПС № 12 /12.09.2022 г. и е утвърден със  
заповед на директора  

2. Състав на комисията:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сабина Вълчанова  

ЧЛЕНОВЕ: Eлена Христозова, Любка Палазова, Юлия Еленкова, Виолета 

Дончева, Райна Джурова, Ивайла Димитрова 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ: 

 Дейност:  Срок/ отговорник 

1.  Подаване на заявление за централизиран 

прием (заявление образец) 

График за електронно   

класиране на Община 

Пловдив  2023-2024 г. 

2.  Изготвяне на плакат по случай коледния 

базар и  разпространение по детските 

градини в района. 

Изработване на коледни картички за 

поздрав към децата от детските градини в 

района. 

Декември 2022 г.  

Комисия по PR  

Класни ръководители 

 

3.  Утвърждаване на училищен план-прием за 

първи и  пети клас за 2023/2024 г. 

Март 2023 г. 

Директор 

 

 4. 

Изработване на мартеници за децата от 

детските градини в района и рекламни 

брошури на училището.  

  Комисия по PR  

Класни ръководители 



5.  Родителска (присъствена или виртуална) 

среща  за представяне на класните 

ръководители на  първокласниците 

20 април 2023 г. 

 в ОУ „Васил Петлешков“  

Вълчанова 

Класни ръководители 

 

 

6. 

Информационна кампания за родителите на 

V клас, свързана с план-приема на училището 

в V клас и представяне на класните 

ръководители на V клас. 

Виолета Дончева 

Ивайла Димитрова 

Райна Джурова 

7.  Записване на учениците в първи клас с 

оригинал  на удостоверението за завършена 

подготвителна  група. 

По Наредба на Община   

Пловдив 

8.  Изготвяне на списъците със записаните в 

първи  клас ученици и разпределението  им 

по паралелки. 

По Наредба на Община   

Пловдив 

9.  Родителска среща по класове  септември, 2023 г. 

 

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ:  

 Дейност:  Срок:  Отговорник: 

1.  Посещение в детските градини  Постоянен  класни   

ръководители, КПП 

2.  Изработване и разпространение на  

рекламни материали, свързани с 

приема  на първокласници 

20.12.2022 г.  КПП, PR комисия 

3.  Публикуване на графика на 

дейностите  и критериите за прием на   

първокласници в сайта на училището 

Март 2023 г. Община Пловдив 

 
Критериите за прием в първи клас за учебната 2023/2024 година се определят 

от Община Пловдив  

Критериите за прием в пети клас за учебната 2023/2024 година се разработват от  училището, 

съгласно нормативната уредба 


