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I. Брой паралелки и брой места в тях  

1  паралелка  минимум  16 ученика 

 

II. Критерий за подбор на първокласници 

1. Деца, живеещи в с. Николово, с. Долно Абланово и с. Просена(представя се адресна 

регистрация на родителя): 

                     1.1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години 

преди подаване на заявлението; 

                    1.2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода 

през последните от 1 до 3 години преди подаване на  заявлението; 

                   1.3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една 

година преди подаване на заявлението; 

                   1.4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на 

училището към деня на подаване на заявлението. 

2. Деца, посещавали подготвителна група в с.  Николово и с. Просена. 

3. Деца с трайни увреждания над 50℅ 

4. Дете с двама починали родители. 

      5. Други деца от семейството, обучаващи се в училище. 

 

Критериите са подредени по тежест и се прилагат при наличие на повече кандидати 

от определените за прием в І клас места.  

При наличие на свободни места в паралелкaта, комисията може да класира ученици, които не 

отговарят на приетите критерии, според писмено заявеното желание на родителите 

 

III. Документи за кандидатстване 



1. Заявление от родител за записване-по образец на училището/ или електронно 

подаване/ 

2. Акт за раждане на детето- копие  

3. Лична карта на родителя за справка 

 

IV. Документи за записване 

1. Удостоверение за завършена подготвителна група-оригинал 

2. Акт за раждане на детето- копие  

3. Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински 

документи - протокол от ЛКК, ТЕЛК 

 

V. График и работно време на комисията, приемаща документи на кандидатите (моля 

посочете удобно за родителите време) 

8.00-17.30 ч. в стаята на ЗАС или лично при директора 

 

VI. Избираеми учебни предмети (в Раздел Б и „Избираеми учебни часове“ от училищния учебен план) 

1. Английски език-ИУЧ  

2. Информационни технологии-ИУЧ 

3. Български език и литература-ИУЧ 

4. Религия-ФУЧ 

 

VII. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището 

- Съвместно с читалището- Народни танци 

- Борба 

- Групи по Проект „ Твоят час”- „ Пея и танцувам”, „ Бойни изкуства”,    „ Млад 

екскурзовод” 

 

VIII. Информация за целодневната организация на учебния процес  

Организирана целодневна форма на организация 

Осигурен безплатен обяд за пътуващите деца в  групите за ЦДО.  

Осигурена безплатна закуска, плод и мляко  

Осигурен безплатен транспорт за пътуващите ученици 

 

IX. Лице за контакт (длъжностно лице, към което родители и ученици могат да се отправят въпроси, 

относно приема) 

Росица Владова- Директор- 0879368802 

Светла Коцева- начален учител- 0887979718 

 


