
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“  

С. НОВГРАД УЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ №8 ТЕЛ.08124-2660 

 

 

I. Брой паралелки в първи клас – една слята паралелка първи с трети клас, като в 

първи клас прогнозният брой ученици е 3, в трети -4, организацията на 

обучението е полудневна.Максималният брой ученици в слетия клас е 22. 

 

II. Критерии за прием на първокласници – в първи клас се приемат всички деца от 

с.Новград, с.Кривина, с. Беляново и с. Джулюница, които навършват седем 

години през 2019г., посещавали са подготвителна група и имат удостоворение 

за това.В първи клас могат да постъпят и деца, които навършват шест години 

през 2019г., посещавали са подготвителна група и родителите им смятат, че 

възможностите им позволяват по-ранното им обучение.Родителите на децата, 

които навършват седем години през 2019г. и не са посещавали подготвителна 

група, декларират това заедно с подаването на заявлението за прием. 

 

III. Документи за кандидатстване: 

3.1. Заявление за прием в първи клас. 

3.2. Акт за раждане на детето. 

IV. Документи за записване – удостоверение за завършена подготвителна група-

оригинал. 

 

 

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

Подаване на заявления - всеки работен ден от 03.06.2019г. до 05.06.2019г. 

преди обяд от 08.00ч до 13,30ч и след обяд от 14,00ч до 17,30ч. 

Записване – всеки работен ден от 06.06.2019г. до 07.06.2019г. 

преди обяд от 08.00ч до 13,30ч и след обяд от 14,00ч до 17,30ч. 

-на 10.06.2019г. до 17,30ч обявяване на свободните места; 

-от 11.06.2019г. до 12.06.2019г.-попълване на свободните места; 

--на 13.06.2019г. обявяване на остонолите свободни места, които се попълват до 

15.09.2019г. 



 

VI. Избираеми учебни предмети : 

1.Български език и литература. 

2.Математика. 

3. Физическо възпитание и спорт. 

VII. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището: 

1. Клуб „Български народни песни и танци“. 

 

VIII. Информация за целодневната организация на учебния процес – организацията 

на учебния процес е полудневна. 

 

IX. Лице за контакт –Виолета Ангелова – директор, тел.0887002383. 


