
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 

СЕЛО КОПРИВЕЦ, ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ 

ул. „Неофит Рилски“ №30; тел. 08125/2268; e-mail: ou.koprivets@mail.bg  

I. Брой паралелки и брой места в тях 

1 (една) паралелка в 1.клас с максимален брой ученици 22 (двадесет и две) 

 

II. Критерий за прием на първокласници 

1.В училище се приемат всички деца от Копривец, Дряновец, Бистренци и Лом 

Черковна, които навършват 7 години  през 2018 г.; 

2.6 - 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; 

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

посещавали училище по обективни причини - при наличие на свободни места; 

 

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). 

 

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   

До 31 май 2019 г. вкл. - всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.  

 

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

учебен план) 

Български език и литература – 2 часа 

Математика – 1 час 

 

VII. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището 

1.По желание учениците могат да изучават като допълнителна подготовка под 

формата на факултативни учебни часове (ФУЧ) религия,  тъй като има 

правоспособен   учител; 

2.По желание на родителите и учениците и при спазване на нормативната уредба 

могат да бъдат организирани и други групи за ФУЧ, за които има правоспособни 

учители. 

3. По желание на родителите учениците могат да бъдат включени в групи за 

Занимания по интереси. 

 



VIII. Информация за целодневната организация на учебния процес  

Обучението се осъществява при целодневна организация на учебния ден, като е 

осигурено обедно хранене на кетъринг, закуска и  плод по национални програми 

и схема „Училищен плод”. 

 

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

въпроси, относно приема) 

Павлина Стефанова Христова-Дянкова – Директор на ОУ”Неофит Рилски”; 

Славейка Веселинова Антонова – старши начален учител; 

Ивелина Маринова Радева – старши учител в ГЦДО; 

 


