Какво ни предстои?
Прием 2020/2021г.
Изготвил: Елена Трифонова

Първите срокове са:
• Регистриране за участие в класиране на
бъдещите първокласници – по електронен път –
01.06.2020г. или на хартия в училището – до
29.05.2020;
Предимства на самостоятелното подаване
• Обявяване на резултатите от първо класиране 03.06.2020г.;

• Записване на учениците в І класиране - от
03.06.2020г. до 09.06.2020г. ;

Необходими документи:
1.Удостоверение за завършена подготвителна група
в детска градина или подготвителен клас в
училище – ОРИГИНАЛ или Декларация от родителя
/настойника/ в случай, че детето не е посещавало
подготвителна група или клас.
2. Копие на удостоверението за раждане на детето
и оригинал за сверяване.
3. Личната карта на подаващия заявлението за
записване
родител
за
удостоверяване
при
поискване.

4. Служебна бележка от работодателя (с ЕИК, изх.№,
адрес, мокър печат и подпис ) на единия или на
двамата родители (за желаещите занималня).
5. Документ от регионалния екип за подкрепа за
личностното развитие на децата със СОП – за
детето, кандидатстващо за прием.
6. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или
НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50%
(оригинал за сверяване).
7. Копия от актовете за смърт на родителите.

8. Съдебно решение или заповед от Дирекция „Социално
подпомагане” за настаняване на детето в приемно
семейство или писмена декларация, удостоверяваща
осиновяването.

9. Удостоверения за раждане на всички деца (копия).
10. Документ от служба ГРАО за настоящ адрес на децата.
Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на
детето му определен брой точки при класирането, които той не
може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В
този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо
класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.

Следващи класирания:

Регистриране за участие във второ класиране- сами
– до 15.06.2020г., а в училище – до 12.06.2020г.
Обявяване на резултатите от второ класиране17.06.2020г.
Подаване на документите на класираните във второ
класиране – от 17.06.2020г. до 19.06.2020г.

Регистриране за участие в трето класиране- сами –
до 28.06.2020г. , а в училище – до 25.06.2020г.
Обявяване на резултатите от трето класиране30.06.2020г.

Подаване на документите на класираните в трето
класиране – от 30.06.2020г. до 02.07.2020г.
Попълване на свободните места – до 15.09.2020г.

Документи, които се попълват на място
• Заявление за записване – по образец, на което се записва
желанието за избор на учител
• Заявление за изучаване на учебни предмети като избираеми учебни
предмети и факултативни учебни предмети – по образец
• Заявление за ПИГ – по образец
• Лична здравно-профилактична карта – по образец
• Декларация за доброволно предоставяне на лични данни – по
образец
• Представяне на документи, удостоверяващи предимство за
класиране в ПИГ – по образец
* Образците на посочените по-горе документи ще бъдат качени в раздел
“Прием” на сайта на училището.

Избор на учител
В случай на подадени повече заявления за предпочитан учител,
комисията по прием определя в коя паралелка да бъдат
разпределени бъдещите първокласници в зависимост от следните
критерии:
критерий
1. Срок на подаване на документите при
записване
- първия ден
- втория ден
- третия ден
- четвъртия ден
- петия ден

точки

5 т.
4 т.
3 т.
2 т.
1 т.

2. Наличие на братче, сестриче, което е учило в
училището

3 т.

3. Дете на настоящ или бивш служител в
училището

5 т.

Критерии и точкова система за прием за
целодневна организация при надхвърлен брой
№

Критерии

Точки

1.

Ученикът е сирак или се отглежда от един родител

2

2.

Ученици отглеждани в многодетни семейства

3

3.

Активно участие на родителите
Училищното настоятелство

на

3

4.

Деца, на които и двамата родители са целодневно служебно
ангажирани и удостоверяват това със съответния
официален документ.

2

5.

Деца на учители и служители, работещи в училището

3

в

инициативи

Рамков учебен план
У
ч.
№

КУЛТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ОБЛАСТИ

Учебни предмети
Задължителни учебни часове
Български език и литература
Английски език
Математика
Компютърно моделиране
Околен свят
Човекът и обществото
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
Б. Избираеми учебни часове
- Български език и литература
- Математика
- Изобразително изкуство
- Музика
- Английски език
В. Факултативни учебни часове

А.
1.
2.
3.
4.
5.

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

Учебни
седмици
32

Учебни
седмици
32

Учебни
седмици
32

Учебни
седмици
34

7
4
1
2
2
1
2
3
1
1
1
1
1
4

7
2
3,5
1
2
1,5
1
2
3
1
1
1
1
1
4

7
3
3,5
1
2
1
1,5
2
1
2,5
2,5
1
1
0,5
1
0,5
4

7
3
4
1
1
2
1,5
1,5
1
2,5
2,5
1
1
0,5
1
0,5
4

Дневен режим:
РАЗПИСАНИЕ НА
ЧАСОВЕТЕ:
1 – 2 клас
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.00 – 8.35
9.00 - 9.35
9.50 - 10.25
10.40 – 11.15
11.30 – 12.05
12.20 – 12.55

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА
ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ І КЛАС
11:20-12:55-консултации с ученици,
диагностициране и насърчаване
постиженията на учениците, срещи и
разговори с родители.
12:55-13:30 -Организиран отдих и спорт
13:30-14:05 - Организиран отдих и спорт
14:05-14:40 -Самоподготовка
14:40-15:05 -междучасие
15:05-15:40 -Самоподготовка
15:40-15:55 -междучасие
15:55-16:30 -Занимания по интереси
16:30-16:40 -междучасие
16:40-17:20 -Занимание по интереси

Хранене на учениците

НУ “Климент Охридски” предлага хранене в
ученическия стол, стопанисван от фирма “Лалев
комерс 08”ООД. За обедното хранене се предлага
богато меню, като записването е предварително (за
следващата седмица) като има възможност за он-лайн
записване. Предлагат се печени на място закуски и
пакетирани храни.
Учениците ежедневно получават безплатен плод.

Последващи срокове:
•

Информиране на родителите за записаните в І
клас ученици и оповестяване на видно място в
училището броя на сформираните групи с
целодневна организация на учебния ден 20.06.2020г.
• Обявяване на списъците на приетите в І клас
ученици
за
учебната
2020/2021
година,
разпределени по паралелки - 02.09.2020г.
• Родителска среща – 8-11.09.2020г.

Не пропускайте!
• !!!!!! Да донесете удостоверението за преместване
от детската градина до 01.09. 2020г. (Издава се при
прекратяване на обучението в детската градина)
Необходимо условие за издаване на служебна бележка,
че детето е записано в І клас.
• Да заявите поръчка на униформа – “Бонелли” ЕООД,
ул. “Г. М. Димитров” 26 (до военна прокуратура)
от 15.06. до 18.08. – от 10:00 до 16:00 часа и
от 08.08. до 19.08. - до 18:30 часа
(Заради извънредното положение посочените дати
могат да търпят промяна.)

• Да посетите личния лекар за необходимите
медицински бележки в периода 10 – 14.09.2020г.
 Талон за проведен профилактичен преглед
 Мед. бележка за липса на паразити
 Ксерокопие от имунизационния паспорт с нанесени
имунизацииите

• Да проверите в колко часа ще е откриването
на учебната година – около 10.09.2020г.

Да го направим!
Посредством едно добро сътрудничество
Вашите деца могат да получат
необходимите знания за реалната
действителност около тях, да им се вдъхне
вяра, че могат да се справят сами в
обкръжаващия ги свят и да се чувстват
пълноценни личности в обществото.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

