
                 ОУ „ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- 
село ПОЛСКО КОСОВО, община БЯЛА, област РУСЕ ; 

ул. „Девети септември” № 64; тел. 08128/2315;  
e-mail: ou_pkosovo@аbv.bg 

 

I. Брой паралелки и брой места в тях : 

1 паралелка с минимален брой 16 ученици и максимален брой  22 ученици. 

II. Критерий за подбор на първокласници 

• в училище се приемат всички деца от Полско Косово, които навършват 7 

години  през 2019 г.; 

• 6 - годишни деца се приемат в І - ви клас при свободни места в 

паралелката и завършена подготвителна група, за което представят 

удостоверение от детското заведение, както и медицинско удостоверение за 

здравословното им състояние; 

• по изключение се приемат деца, родени преди 2012 година, които не са 

посещавали училище по обективни причини ( отложени с протокол от ЕКПО 

към РУО - Русе, пребивавали в чужбина и др.). 

III. Документи за кандидатстване 

1.Заявление по образец - предоставя се от училището; 

2. Копие от акта за раждане на детето. 

3. Медицинско удостоверение за здравословното състояние на детето ( от 

личния лекар). 

4. Заявление  за изявено желание от родителя/настойника за посещение на 

ученика в ГЦДО (целодневно обучение) (предоставя се образец от училището). 

5. Заявление за изявено желание за часовете за ИУЧ и за участие в групи за 

допълнителна подготовка (ФУЧ); 

6. Заявления за избор на спортни дейности и за занимания по интереси. 

IV. Документи за записване 

Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група – от ЦДГ, или 

декларация от родителя, че детето не е посещавало подготвителна група 

(предоставя се образец от училището). 

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

От 29 май 2019 г. до 14 септември 2019 г. всеки работен ден от 8.00 до 17.00 

часа. 

VI. Избираеми учебни предмети:  

Български език и литература – ИУЧ - 2 часа седмично; 

Математика – ИУЧ – 1 час седмично 

VII. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището 

- Занимания по интереси, финансирани от МОН; 

- Участие в проект „ Подкрепа за успех“ 

VIII. Информация за целодневната организация на учебния процес  

Обучението в първи клас се осъществява при целодневна организация на 

учебния ден, като са осигурени: безплатна за родителите закуска; обедно 

хранене на кетъринг, като стойността се заплаща  от  училището и от 

родителите;  плод по схема „Училищен плод и мляко”. Има обзаведена стая за 

занимания по интереси по НП на МОН. 

IX. Лице за контакт :  

- Евиана Цанкова – директор;  

- Дежурните  учители по време на лятната ваканция. 


