ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
с.Ведраре, общ. Карлово, ул.” Девета”№ 2, тел/факс 03138/2015/2134,
e-mail ou_ciril_and_metоdii@yahoo.com

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
I. Училищен план - прием за учебната 2020/2021 г.
1. Брой паралелки в I клас – 1 - 22 места;
2. Брой паралелки в V клас – 1 - 26 места;
3. В останалите класове няма промяна в броя на паралелките;
4. Целодневна организация на учебния ден да се осъществява в класовете от Начален
етап – 1 група с 25 места;
5. Целодневна организация на учебния ден да се осъществява в класовете от
Прогимназиален етап – 2 групи по 25 места във всяка – общо 50 места.
II. 1. График на дейностите за прием на ученици в I клас:
1.1. до 12.06.2020 г. вкл. - Подаване на заявления от родителите/настойниците в
училището за прием;
1.2. от 15.06.2020 г. до 02.07.2020 г. вкл. – Записване на учениците в I клас;
1.3. на 03.07.2020 г. - Изготвяне на списък на приетите ученици;
1.4. на 03.07.2020 г. - Информиране на родителите на приетите ученици;
1.5. до 08.09.2020 г. – Утвърждаване на приема и разпределението на учениците по
паралелки и групи за учебната 2020/2021 г.;
1.6. до 11.09.2020 г. – Обявяване на списъците на приетите ученици
2. Необходими документи за прием в училището:
2.1. Заявление за записване /по образец/;
2.2. Копие на акт за раждане;
2.3. Лична карта на родителя/настойника – за справка;
2.4 Заявление за избираеми часове /по образец/;
2.5. Заявление за целодневно обучение /по образец/ - по желание на родителите;
2.6. Заявление за избор на спортни дейности /по обрзец/;
2.7. Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование /в случай, че
детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това
обстоятелство/;
2.8. Декларация за предоставяне на лични данни
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