
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І” 

4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86 

тел: 032/ 331 - 386, e–mail: school@ekzarhantim1.com 

 

График на дейностите  

по записване на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година 

(графикът се отнася за ученици, които не са се обучавали в ОУ “Екзарх Антим I”, 

град Пловдив в IV клас през учебната 2020/2021 година и желаят да се преместят 

в V клас за учебната 2021/2022 година)  

 

 Етапи на  

подаване на 

заявления и 

документи 

Дейност Срок Място 

  

 

 

 

 

Първи етап на 

подаване на 

заявления и 

документи 

 

 

  

 

Подаване на заявление и 

документи 

  

01.07. – 09.07.2021 г. 

  

Кабинет № 8 ет. 1 в ОУ  

„Екзарх Антим І“  

8.30 ч. – 12.00 ч. 

13.00 ч. - 16.30 ч. 

Обявяване на резултатите от 

първи етап на подаване на 

заявления и документи 

12.07. 2021 г. 

  

Информационно табло 

Сайт на училището 

Обявяване на свободните 

места 

след първи етап на подаване 

на заявления и документи 

12.07.2021 г. Информационно табло 

Сайт на училището 

 

 

 

 

Втори етап на 

подаване на 

заявления и 

документи 

Подаване заявления и 

документи 

  

13.07. – 15.07.2021 г. Кабинет № 8 ет. 1 в ОУ  

„Екзарх Антим І“  

8.30 ч. – 12.00 ч. 

13.00 ч. - 16.30 ч. 

Обявяване на резултати от 

втори етап на подаване на 

заявления и документи 

16.07.2021 г. Информационно табло 

Сайт на училището 

Обявяване на свободните 

места 

след втори етап на подаване 

на заявления и документи 

  

16.07.2021 г. Информационно табло 

Сайт на училището 

 

Трети етап на 

подаване на 

заявления и 

документи 

Подаване на заявление и 

документи  

от 16.07.2021 г. до 

запълване на 

свободните места, но 

не по - късно от 

02.09.2021 г. 

Канцелария, ет. 2 в ОУ  

„Екзарх Антим І“  

8.30 ч. – 12.00 ч. 

13.00 ч. - 16.30 ч. 



Обявяване на резултати от 

етапа 

03.09.2021 г. Информационно табло 

Сайт на училището 

 Обявяване на списъци по 

паралелки 

03.09. 2021 г. Информационно табло 

Сайт на училището 

 

Забележка:  

В случай, че постъпилите заявления са повече от максималния брой места в обявените 

паралелки се прилагат критерии за записване на ученици в V клас за учебната 2021/2022 

година (критериите се отнасят за ученици, които не са се обучавали в ОУ “Екзарх Антим 

I”, град Пловдив в IV клас през учебната 2020/221 година и желаят да се преместят в V 

клас за учебната 2021/2022 година)  

При недостатъчен брой ученици за сформиране на трета паралелка намаляване на броя на 

паралелките се извършва след обявяване на второ класиране с по-малко от норматива за 

минимален брой ученици в паралелката.  Отпада последния етап на подаване на заявления и 

документи  „Трети етап на подаване на заявления и документи“ и предвидените в него 

дейности. 

 

Във връзка със спазването на противоепидемични мерки ОУ “Екзарх Антим I”, град 

Пловдив се ангажира да създаде организация за недопускане на струпване на група от 

хора на едно място.  

 

 

 

 


