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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

с.ДОЛНА СТУДЕНА, общ.ЦЕНОВО, обл.РУСЕ 

 

I. Брой паралелки и брой места в тях 

1 паралелка – 16 места 

II. Критерий за прием на първокласници 

1.В ОУ“Свети Климент Охридски“ – с.Долна Студена се приемат всички ученици, 

навършили 7 години през 2019г. 

2. 6-годишни деца се приемат в І клас при свободни места в паралелката, само 

ако са завършили подготвителна група, за което представят удостоверение от детското 

заведение, както и медицинско удостоверение за здравословното им състояние. 

3.По изключение се приемат деца, родени преди 2012г., които не са посещавали 

училище по обективни причини / отложени с протокол от ЕКПО към РИО, пребиваване в 

чужбина и др./ 

III. Документи за кандидатстване 

1.Заявление от родителя на детето, което следва да постъпи в първи клас -  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 желание от родителя/настойника за посещение на ученика в 

ЦДО- предоставя се по образец от училището 

 

IV. Документи за записване 

Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група – от ДГ 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 28.05.2019г. до 31.05.2019г. – приемане на документи 

VI. 05.06.2019г. до 07.06.2019г. – записване на ученици 

09:00 до 13:00 

13:30 до 17:30 

 

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

учебен план) 

1. Български език и литература 

2. Английски език 

3. Математика 

VIII. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището 

- предприемачество 
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- народни танци 

- театрално студио 

 

 

IX. Информация за целодневната организация на учебния процес  

Целодневната организация на учебния ден за всички ученици от I клас до IV клас 

в ОУ „Свети Климент Охридски“ се провежда съгласно Чл. 20., алинея (1) от 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование. 

Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок 

до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд съгласно 

графика за организация на учебния ден (дневен режим) в училището. 

Училището не осигурява обедно хранене на учениците. Родителите трябва да 

подсигурят домашно приготвена храна или сандвичи. 

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

въпроси, относно приема) 

Антоанета Семизова-Иванова - директор 


