
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

гр. Две могили, обл. Русе 
 

тел: 08141/28-76, e-mail:soudvemogili@mail.bg 

 

 

ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 
В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ 

          ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
 

 

I. Брой паралелки и брой места в тях 

� паралелки – 2 бр. 

� места – 44 бр.    

 

II. Критерий за прием на първокласници 

� Местоживеене на децата по постоянен адрес в гр. Две могили, с. Каран 

Върбовка, с. Кацелово, с. Острица, с. Чилнов, с. Широково,  с. Пепелина, с. Бъзовец и с. 

Батишница.  

     Ако броят на желаещите да се запишат в І клас деца надвишава обявените места за 

прием, училището има възможност за разкриване на трета паралелка при спазване на 

разпоредбите на Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., и на 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа 

за личностно развитие. 

 

III. Документи за кандидатстване 

� Заявление по образец за прием в първи клас; 

� Копие на акт за раждане; 

� Копие на лична карта на родител, удостоверяваща настоящ или постоянен адрес 

 

IV. Документи за записване 

� Заявление по образец за записване в първи клас;  

� Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група (клас) или 

декларация от родител, че детето не се е обучавало в ПГ в ДГ; 

� Заявление по образец за избор на спортни дейности; 

� Други документи - по преценка на родителя. 

 

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

� График за приемане на документи: от 28.05.2019 г. до 14.09.2019 г. 

� Работно време: от 8.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. 

 

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

учебен план) 

� Български език и литература 

� Математика 

� Околен свят 



 

 

VII. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището 

� Дейностите по интереси се организират и провеждат по реда и условията на 

Наредба за приобщаващото образование.  

 

VIII. Информация за целодневната организация на учебния процес  

� Целодневна организация на учебния ден се предвижда за учениците в I, II, III и  

IV клас. Групите на целодневна организация на учебния ден се формират при условия и 

ред, определени с Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с 

ПМС № 219 от 05.09.2017 г., обн. ДВ. бр.81 от 10.10.2017 г., и съобразно с броя на 

подадените заявления на родителите до 01.09.2019 г. 

 

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

въпроси, относно приема) 

� Недялка Антонова (ЗАС); тел. 08141/28-76 

 


