
За записване в първи клас

 Необходими документи:

 заявление по образец

 акт за раждане на детето за сверяване на данните, вписани в заявлението

 

І. График на дейностите за прием на           

     ученици в първи клас за учебната 

     2019/2020 г. :

1. Приемане на документи за участие в първи етап на класиране в канцеларията на 
училището от 8.00 до 16.30 часа от 01.04.19 г. до 31.05.19 г.

2. Класиране на учениците и обявяване на списъците с приетите на първи етап на 
класиране — на интернет страницата и входа на училището - до 17.00 часа на 
03.06.2019 г.

3. Записване на класираните ученици на първи етап в канцеларията на училището от 
08.00 до 16.30 часа от 04.06.19 г. до 07.06.19 г.

4. Обявяване на свободни места след първи етап на класиране на интернет страницата и
на входа на училището - до 16.30 часа на 10.06.2019 г. 

5.  Подаване на документи за участие във втори  етап на класиране в канцеларията на   

     училището от 08.00 до 16.30 часа в дните от 
     11.06.19 г. до 14.06.19 г. 
 
6.  Класиране на учениците и обявяване на  списъци с приетите ученици на втори етап 
     на класиране—на интернет страницата и  входа на училището до 16.30 часа на
     17.06.2019 г. 
 
7.  Записване на класираните ученици на втори етап в канцеларията на училището  
      от 08.00 до 16.30 часа на 18.06.2019 г. 
 
8.   Обявяване на свободните места след  втори   етап на класиране—на интернет             
      страницата и входа на училището - 16.30 часа на 18.06.2019 г. 
 
9.  Подаване на документи за участие във трети етап на класиране в канцеларията на 
     училището от 08.00 до 16.30 часа в дните   19.06.19 г. до 30.08.19 г. 
 
10. Класиране на учениците и обявяване на  списъци с приетите ученици на трети етап 
      на класиране—на интернет страницата и входа на училището до 16.30 часа на 
      02.09.2019 г. 
 
11. Записване на класираните ученици на трети етап в канцеларията на училището от   
      08.00 до 16.30 часа на 03.09.2019 г. 



 За записване в подготвителна  група

 Необходими документи: 

 заявление по образец

 акт за раждане на детето за сверяване на данните, вписани в заявлението

 личен здравен и имунизационен картон

 

ІІ. График на дейностите за прием на   деца в подготвителна група за учебната 
2019/2020 г.        

1.  Подаване на заявление от родителя  /по образец/ в канцеларията на училището от 
08.00 до 16.30 часа от 01.04.2019 г. до 30.08.2019 г.

2.  Записване на децата в подготвителната група до 02.09.2019 г. 

3. при наличие на свободни места записването продължава до 13.09.2019 г. 


