
 

 

Информация за прием в първи клас за уч.2020/2021г. 

Брой паралелки и брой места в тях –2 паралелки, по 24 места в паралелка, общо 48 

места. 

 Критерии за подбор на първокласници: 

 

ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ- Близост до училището по постоянен или настоящ адрес на 

детето. 

1. Първа група -постоянен/настоящ адрес в района на училището в последните 3 

години 

-деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото 

училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес 

2. Втора група - постоянен/настоящ адрес в района на училището, но е променен 

през последните от 1 до 3 години  

3. Трета група - постоянен/настоящ адрес в района на училището, но е променен 

през последната 1 година  

4. Четвърта група - постоянен/настоящ адрес извън района на училището.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ  

1. Дете с трайни увреждания над 50%;  

2. Дете на двама починали родители  

3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището 

4. Дете от семейство с повече от две деца 

5. Поредност на желанието на родител за прием на детето в съответното училище. 

                     Документи за кандидатстване 

                     Документ удостоверяващ адресната регистрация на лицето,  

                      акт за раждане на детето, при дете с трайни увреждания – РЕЛК/ТЕЛК 

               Документи за записване  

Удостоверение за завършена подготвителна група, акт за раждане на детето и 

лична карта на родител/за сведение/, заявление за записване в I клас /по образец/ 

 

График и работно време на комисията, приемаща документи на кандидатите 

 

 Понеделник – петък 08,00- 13,00 часа 13,30- 18,00 часа 

 Място – II етаж, стая № 37 /зам.директор/  

 082/841430 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Комисия по приемане на документи: 

 

 Председател:  Снежана Иванова 

 Членове: Милена Георгиева, Теодора Маринова 

 

Избираеми учебни предмети (в Раздел Б и „Избираеми учебни часове“ от   

училищния учебен план) Български език, Математика, Английски език, Компютърно 

моделиране 

 

Информация за целодневната организация на учебния процес - за учениците от I 

клас със следната организация:  

12,20 -12,55- Организиран отдих и обедно хранене  

13,15-13,50 – Организиран отдих и физическа активност  

14,05-14,40 – Самоподготовка  

14,50-15,25 – Самоподготовка  

15,40-16,15 – Дейности по интереси  

16,25-17,00 – Дейности по интереси  

 

Лице за контакт (длъжностно лице, към което родители и ученици могат да се 

отправят въпроси, относно приема)  

Ивелина Александрова – зам.-директор по учебната част Тел.: 0893/ 32 36 05 


