ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
Уважаеми родители на бъдещите първокласници в Основно
училище „Никола Икономов“, гр. Разград,
От 13.04.2020 г. до 29.05.2020 г. стартира подаването на заявления за записването
на децата, които през 2020/2021 учебна година ще постъпят в І-ви клас на нашето
училище.
Организацията на дейностите по приема в І-ви клас на Основно училище „Никола
Икономов“, гр. Разград се осъществява съобразено изискванията на чл. 8, ал. 2 и ал.3, и
чл. 143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), с чл. 41,
чл.242,ч.43 и чл., както и с чл. 41, чл. 242, чл. 43 и чл. 43 а на Наредба № 10 от
01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, за осигуряване на
оптимални условия за организирането и провеждането на приема в І-ви клас, със
Системата за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград
/можете да изтеглите тук/ и Заповед № РД10-407/31.03.2020г. на директора на ОУ“Н.
Икономов“ /можете да изтеглите тук/.
Планираният прием в 1-ви клас за учебната 2020/2021 година в нашето училище е
4 паралелки с 88 ученици. Обучението е целодневно – всеки делничен ден от 8,00 до 18,00
часа.
Предвид организацията на работата в училището в условията на пандемия,
до приключване на прилагането на извънредните мерки във връзка с COVID-19,
подаването на заявленията може да се осъществи в периода 13.04.2020 г. 29.05.2020 г:
-

по електронен път – чрез попълване на приложеното заявление и изпращането му
на e-mail: ikonomov_rz@abv.bg;
в училището – всеки делничен ден от 9ч. до 13ч. в ст. 101 и от 13ч. до 16,30ч. в ст.
105

За информация и улеснение на родителите на бъдещите първокласници дейностите
по приема ще се осъществяват по публикуваната в Приложение 1 Организация на
дейностите по прием на учениците в първи клас за учебната 2020/2021 година в
Основно училище “Никола Икономов“, гр. Разград

Приложение 1
Организация на дейностите по прием на учениците в първи клас за учебната
2020/2021 година в Основно училище “Никола Икономов“, гр. Разград
І. График на дейностите:
 От 13 април 2020 година до 29 май 2020 година, от 8.00 до 17.00 часа –
подаване на заявления за записване - в стая 101 и стая 102 на училището;
 На 5 юни 2020 година, в 17.00 часа - обявяване списъците на приетите
ученици. Информацията се публикува на сайта на училището;
 От 8 юни до 12 юни 2020 година, включително - записване на приетите
ученици с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска
градина или в училище;
 На 12 юни 2020 година в 17.00 часа - обявяване на свободните места след
първо класиране. Информацията се публикува на сайта на училището;
 От 15 юни до 1 септември 2020 година се попълват останалите незаети места.
ІІ. Критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.
1. Деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището и
постоянният/ настоящият им адрес не е променен в последните 3 години преди
подаване на заявлението.
2. Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в училището.
3. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1
година, но постоянният/настоящият адрес е променен в периода през от 1 до3
години от подаване на заявлението;
4. 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;
5. Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището, към деня
на подаване на заявлението;
Допълнителни критерии:
6. Деца със специални образователни потребности в и извън училището , нуждаещи
се от допълнителна подкрепа от специални педагози;
7. Деца на починал/починали родители;
8. Деца от населени места в община Разград, в които няма учебно заведение, но
родителите работят на територията на гр. Разград и осигуряват придвижване до
ОУ “Н.Икономов“ със собствен транспорт.

ІІІ. Необходими документи:
Заявление за записване по образец на ОУ „Н. Икономов“ (можете да се изтеглите
тук)
Удостоверение за раждане на детето ;
Документ за самоличност на родителя
Удостоверение за адрес на родителя (ако е различен от постоянния);
Служебна бележка от местоработата на родителя (при прилагане на критерий 8);
Родителските срещи с родителите на бъдещите първокласници ще се проведат след
приключване на извънредните мерки по безопасност във връзка с пандемията на COVID-19,
за което ще бъдете своевременно допълнително информирани.
ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ е планирано за периода от
17.06 до 19.06.2020г..

Уважаеми родители,
Благодарим за направения избор и Ви очакваме!
Екипът
на ОУ“Никола Икономов“, гр. Разград

