
 

Уважаеми родители, 

През 2019 година Вашето дете ще стане ученик. За да Ви подпомогнем при 
записването и направим по-добра организацията на приема в нашето 
училище, Ви предоставяме: 

 Указания за записване на ученик в първи клас в ОУ „Н. Икономов“, 
град Разград; 

 Обява за прием в първи клас през 2019/2020 г. 

        През учебната 2019/2020 година в ОУ „Н. Икономов“ ще бъдат приети 
110 ученици в пет паралелки. 

        Със заповед на кмета на Община Разград са утвърдени:   

 Система  за  прием в първи клас в общинските училища на 
територията на град Разград; 

  График за дейностите за прием в I-ви клас. 

        В съответствие с Наредба на Министерството на образованието и 
науката и Системата за прием се въвеждат критерии за прием в първи 
клас. Водещ критерий е близостта на училището до 
постоянния/настоящия адрес на детето. Определя се прилежащ район на 
всяко училище за обхват на ученици. В приложение на Системата за 
прием е описан района на всяко училище в град Разград. Ако децата от 
района на училището надхвърлят броя на местата в приема на училището 
децата се подреждат в групи по срок на уседналост, а при необходимост и 
по допълнителни критерии, приети с решение на Педагогическия съвет на 
ОУ „Н. Икономов“, Разград – Протокол № 8/25.03.2019 година. 

Критерии според Система  за  прием в първи клас в общинските училища 
на територията на град Разград: 

 Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището 
и постоянният/настоящият  им адрес не е променен в последните 
над 3 години преди подаване на заявлението; 

 Деца, чиито бротя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в 
ОУ“Н.Икономов“, Разград; 

 Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището 
повече от 1 година, но постоянният/настоящ адрес е променен в 
периода през последните от 1 до 3 години преди подаването на 
заявлението; 

 Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 
училището, но постоянният/настоящият адрес е бил променен през 
последната една година преди подаване на заявлението; 

 Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на 
училището към деня на подаване на заявлението. 

 



 

Допълнителни критерии, приети с решение на Педагогическия съвет – 
Протокол № 8/25.03.2019 година: 

 Деца със специални образователни потребности, в и извън района 
научилището, нуждаещи се от допълнителна подкрепа от специални 
педагози; 

 Деца на починал/и родител/и; 

 Деца от населени места в Община Разград, в които няма учебно 
заведение, но родителите работят на територията на град Разград и  
осигуряват придивижване до ОУ „Н.Икономов“, Разград със 
собствен транспорт. 

Уведомяваме Ви, че на 11 април. 2019 г. от 1800 в училището ще се проведе 
информационна среща с родителите на бъдещите ученици в I-ви клас. 
Ще  можете да се срещнете с ръководството на училището и учители на 
бъдещите ученици в I-ви клас. 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2019/2020 година 

    

ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ                                  УЧЕНИЦИ 

Пет  паралелки                                                   110 

с целодневно обучение /8.00-18.00/ 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: 

 Обучение само сутрин 
 Целодневно обучение 
 Обучение по чужди езици – английски и руски 
 Разширено обучение по български език 
 Разширено обучение по математика 
 Допълнителни занимания по музика и изобразително изкуство 
 Спортни занимани по избор 
 Училищен състав за народни танци 
 Фанфарна музика 

на родителите: 

 Екипи от учител, учител в целодневна организация на обучение в начален 
етап; 

 Целодневна организация на обучение в прогимназиален етап за пътуващи 
ученици; 

 Училищен психолог, педагогически съветник, специални педагози: 
психолог, логопед и двама ресурсни учители; 

 Просторна топлофицирана сграда, уютни класни стаи; 
  Два физкултурни салона; 
 Охрана, денонощно видеонаблюдение; 
 Бюфет и стол;  
 Медицински кабинет; 



 Библиотека; 
 Два компютърни кабинета; 
 Кабинети за обучение по учебен предмет „Технологии и 

предприемачество“ (трудово обучение) 

Необходими документи за записване: 

 Заявление за записване (по образец на ОУ „Н. Икономов“); 
 Копие на удостоверение  за раждане на детето; 
 Удостоверение за адрес на родителя; 
 Служебна бележка от местоработата на родителя (във връзка с последния 

допълнителен критерий) 
 Удостоверение за завършена подготвителна група. 

Подаване на документи:                 Родителски срещи: 

от 11.04.2019 г.                                  11.04.2019 г. от 18.00 часа    

                                                    30.05.2019 г. от 18.00 часа 

до 31.05.2019 г.                                 04.09.2019 г. от 18,00 часа 

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 

от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г. 


