
 

 НУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе,  ул. „Сан Стефано” № 50, тел. 7-35-71 

 

 

I. Брой паралелки и брой места в тях 

 

1. Брой паралелки – 1 бр 

2. Брой места – 22 бр. 

 

II. График и работно време на комисията, приемаща документи на кандидатите 

(моля посочете удобно за родителите време) 

№ Дейност 
График за 

провеждане 
Необходими документи 

1. 

Подаване на заявления 

от родителите на децата, 

които следва да 

постъпят в І клас – 

родени през 2012 

година. 

 

от 27 май 2019 г. - 

до 03 юни 2019 г. вкл. 

1. Заявление по образец - предоставя 

се от училището. 

2. Копие от акта за раждане на детето 

(за сравняване). 

3. Медицинско удостоверение за 

здравословното състояние на детето 

(от личния лекар). 

4. Заявление  за изявено желание от 

родителя/настойника за посещение 

на ученика в ЦОУД (целодневна 

организация на учебния ден) -

предоставя се образец от училището. 

5. Заявление за изявено желание за 

часовете за Разширена подготовка. 

6. Заявления за избор на спортни 

дейности. 

2. 

Обявяване на списък с 

първо класиране на 

интернет страницата на 

училището и в РУО – 

Русе и уведомяване на 

Община Бяла. 

04 юни 2019 г. 

до 17,00 часа 

 

3. 

Записване на децата в І 

клас. 

от 05 юни 2019 г.  

до 07 юни 2019 г. 

2. Оригинал на Удостоверение за 

завършена подготвителна група от 

ОДЗ и/или ЦДГ, или декларация от 

родителя, че детето не е посещавало 

подготвителна група   

4. 

Обявяване на 

свободните места за 

попълване на бройките 

след записване на 

учениците от първо 

класиране. 

10 юни 2019 г. 

до 17,00 часа  

-  

5. 
Приемане на заявления 

за второ класиране. 

от 11 юни 2019 г. 

до 12 юни 2019 г. По т.1 и т.3. 

6. 
Обявяване на списък с 

второ класиране на на 14 юни 2019 г. 
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интернет страницата на 

училището и в РУО – 

Русе и уведомяване на 

Община Бяла. 

7. 
Записване на децата в І 

клас. 

от 17 юни 2019 г. 

до 21 юни 2019 г. 

 

8. 

Обявяване на 

останалите свободни 

места след записване на 

учениците от второ 

класиране. на 24 юни 2019 г. 

- 

9. 

Попълване на 

останалите свободни 

места.  до 13 септември 2019г. По т.1 и т.3. 

 

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

учебен план) 

1. Български език и литература – РП 

2. Английски език – РП  

3. Информационни технологии – РП  

IV. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището 

1. Кръжок „Математиката лесна и интересна“ 

2. Клуб „Млад природолюбител“ 

3. „Мажоретен състав“ 

 

V. Информация за целодневната организация на учебния процес  

 

НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бяла осигурява обучение на учениците при 

целодневна организация на учебния ден. Целодневната организацияна учебния ден е 

задължителна в начален етап и се осъществява в самостоятелен блок – следобяд, след 

задължителните учебни часове. Тя включва ежедневно 2 часа организиран отдих и 

физическа активност (като в първия час на учениците се осигурява обедно хранене), 2 

часа самоподготовка и 2 часа занимания по интереси. За функционирането на 

целодневната организация училището разполага с необходимия капацитет сграден 

фонд от учебни стаи, физкултурен салон, Кабинет по Информационни технологии, 

Кабинет „Човек и природа“, Еко-кът за отдих и обновена спортна площадка, както и 

квалифицирани преподаватели. 

 

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

въпроси, относно приема) 

 

Александър Великов Джеков 

Директор на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе   


