
 

 

I. Брой паралелки и брой места в тях 

Една паралелка – 16 места 

II. Критерии за прием на първокласници 

- всички деца с адресна регистрация от с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен и с. 

Кошарна, родени през 2012 г.;  

- деца със специални образователни потребности – в училището са създадени 

условия на достъпна архитектурна среда;  

- деца от други населени места /при промяна на местожителството на родителите 

или настойниците/ - при условия на осигурен специализиран транспорт. 

III. Документи за кандидатстване 

- заявление за кандидатстване по образец на училището; 

IV. Документи за записване 

- заявление за записване по образец на училището; 

- удостоверение за раждане на детето / оригинал/;  

- документ за самоличност на майката и бащата / лична карта за справка/;  

- удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал ; 

- заявления (по образец на училището ): за целодневна организация, за участие в 

група за занимания по интереси(по желание), за избор на спортна дейност. 

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

Понеделник – Петък 7.30 – 17.30 ч. 

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

план) 

1. Английски език -1 час;  

2. Информационни технологии -1 час;  

3. Физическо възпитание и спорт – 0,5 часа (1 час седмично І срок);  

4. Религия – 0,5 часа (1 час седмично ІІ срок) 

VII. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището 

1. Група за занимания по интереси „Аз творя“ за развитие на способностите на 

учениците чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности. 

2. Клуб „Млад спортист“ за учениците от І до ІV клас. Заниманията се водят от 

квалифициран учител и включват футбол на малки вратички и спортни игри. 

VIII. Информация за целодневната организация на учебния процес  

1. Целодневно обучение се организира за учениците от І до VІІ клас.  

2. Целодневно обучение на учениците се провежда като задължителните учебни 

часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд.  



3. Осигурено е безплатно столово хранене  в самостоятелен ученически стол . 

4. Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и 

спорт се провеждат след обяд по предварително утвърден график. 

5. За повишаване на успеваемостта на учениците са осигурени допълнителни 

консултации с учители- специалисти. 

Включването на ученици в групите за целодневно обучение се извършва по 

желание на родителите, чрез подаване на заявление до директора на училището. 

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

въпроси, относно приема) 

Галина Кирякова – главен учител, преподавател по БЕЛ 


