Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул. „Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv

График за дейностите по осъществяване на прием в първи клас
за учебната 2020/2021 година на територията на Община Благоевград,
утвърден от кмета на общината инж. Румен Томов
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Вид дейност

Срок
29.05.2020 г. до
Приемане на заявления за записване на ученици в първи клас
10.06.2020 г.
Обявяване на списъците с класираните ученици на първо
на 10.06.2020 г.
класиране
Записване на класираните ученици с оригинала на
от 11.06. 2020 до
удостоверението за завършена подготвителна група
12.06.2020 г.
Обявяване на свободните места след първо класиране
на 12.06.2020 г.
от 12.06.2020 г. до
Приемане на заявления за участие във второ класиране
15.07. 2020 г.
Обявяване на списъците с класираните ученици на второ
на 15.07. 2020 г.
класиране и свободните места
18.07.2020 г. до
Записване на приетите ученици след второ класиране
26.07.2020 г.
29.07.2020 г. до 15. 09.
Попълване на свободните места
2020 г.
Изпращане на списъците с приетите ученици в първи клас до
на 15.09.2020 г.
Община Благоевград

Организация на дейностите по приемане и записване на ученици в
първи клас за учебната 2020/2021 година в условията на епидемично
разпространение на COVID 19

Приемането на документите за записване на ученици в първи клас за
учебната 2020/2021 година ще се извършва по утвърдения от кмета на
общината график и така, че да се гарантира безопасността на лицата,
участващи в процеса – родители/ настойници и служебните лица от
училището, както следва:
1.
Приемането на документите ще се осъществява в зали: 109 и
110.
2.
В залите и коридорите към тях се извършва многократна
дезинфекция - подовете, повърхностите, санитарните помещения, както и
периодично проветряване.
3.
Осигуряване на дезинфектанти на входа и в залите.
4.
Лицата спазват задължителната дистанция от 1,5 - 2 м. .
5.
Задължително е носенето на лични предпазни средства – без
тях достъпът в сградата е забранен.
6.
Осъществяване на дезинфекция на пишещите средства след
всяко ползване от лицата подаващи и приемащи документите /при
възможност да се носят лични такива/.
Ползаните дезинфектанти да се разрешени за употреба от МЗ.
!!! Предпазните средства на лицата, подаващи документите, се
осигуряват от самите тях

