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ИНФОРМАЦИЯ 

за прием на ученици в 1 клас за учебната 2018/2019 г. 

 

I.Брой паралелки и брой места в тях: 

1 паралелка – 18 места 

 

II.Критерии за подбор на първокласници: 

1. Деца и внуци на учители и служители от Основно училище „Отец Паисий“,      

с. Тетово, общ. Русе. 

2. Да живеят в село Тетово, община Русе (доказва се с адресна регистрация - 

копие от лична карта или документ за временна регистрация на родителя), непроменена след 

01.01.2017 година).  

3.Да имат брат или сестра, които се обучават в Основно училище „Отец Паисий“, 

с. Тетово, общ. Русе. 

4. Желанията на родителите за ИУЧ, вписани в заявленията им.  

5. Да са завършили подготвителна група или клас.  

6.При записване на учениците с предимство се класират деца-близнаци и деца-

сираци. Ако в паралелка е приет един близнак, другият влиза над регламентирания 

максимален брой ученици.  

7.Ако в паралелките има незаети места, с оглед конституционните права за избор 

на училище, регулиране на обществения интерес и ненужно възникване на обществено 

напрежение, комисията класира ученици, които не отговарят на приетите от ПС критерии.  

8.Критериите не се прилагат когато броят на постъпилите заявления за прием не 

надвишава броят на обявените места.  

 

III.Документи за кандидатстване и записване: 

1. Заявление до директора на училището за приемане в І клас.  

2. Акт за раждане – копие.  

3. Удостоверение за завършена подготвителна група/клас – оригинал .  

4. Лична карта на родител (настойник) – копие  

5. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права.  

6.Заявление за избор на ИУЧ и целодневно обучение.  

 

IV.График и работно време на комисията, приемаща документи на кандидатите: 

№ Вид дейност Срок 

1 Подаване на заявления за прием в 1 клас 
25.05.2018 год. до 31.05.2018 г. 

от 08,00 до 17,00 ч. 

2 
Разглеждане на заявленията и класиране на 

учениците 
от 01.06.2018 г.  до 05.06.2018 г. 

3 Записване на класираните ученици от 06.06.2018 г. до 08.06.2018 г. 

4 Обявяване на свободни места на 11.06.2018 г. 
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V.Избираеми учебни предмети (в Раздел Б и „Избираеми учебни часове“ от училищния учебен 

план) – български език и литература и математика 

 

VI.Форми на извънкласни дейности, организирани от училището: 

По Проект „Твоят час“ 

 

VII.Информация за целодневната организация на учебния процес: 

Училището предлага целодневна организация на учебния процес по 1 вариант (урочна 

дейност преди обяд и извънурочна дейност след обяд. 

 

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

въпроси, относно приема) 

Ренета Великова, начален учител, тел. № 0886 565 633 

 

 

 

 

Директор: .............................. 
(Св. Попов) 

 

 

 

  

 

 


