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ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА  

ПЪРВИ КЛАС  

ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ 

ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ 

I. За първи клас учениците ще бъдат приемани по паралелки в дневна форма на 

обучение, както следва: 

 

Клас Брой паралелки Брой ученици Организация на 

учебния ден 

I 1 22 Целодневна 

организация 

 

 

II. Критерии за приемане на ученици в първи клас: 

 

 Критерии Необходими документи 

1. Желание на родителя/настойника Подадено заявление за 

прием в първи клас; 

2. Децата от с. Мокреш се приемат с предимство, но 

по желание на родителите се приемат и ученици от 

други населени места в община Вълчедръм 

Подадено заявление за 

прием в първи клас; 

3. Местоживеене в района на училището Лична карта на един от 

родителите или 

настойниците; 

При необходимост 

удостоверение за 

настоящ адрес на един от 

родителите или 

настойниците; 

4. Други деца в семейството, обучаващи се в 

училището 

Удостоверява се от 

училището в системата 

АДМИН; 

5. Адрес на местоработата на един от 

родителите/настойниците в района на училището 

Служебна бележка от 

работодателя с изх. №, 

мокър печат с подпис и 

ЕИК на работодателя; 

6. Деца на учители и служители в училището Удостоверява се от 

училището в системата 

АДМИН; 

7. Деца близнаци Удостоверения за 

раждане на децата; 

8. Дете с двама починали родители Акт за смърт на 
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родителите и 

Удостоверение за 

раждане на детето; 

9. Дете с един починал родител Акт за смърт на родителя 

и Удостоверение за 

раждане на детето; 

10. Дете с трайни увреждания над 50% Решение на ТЕЛК; 

11. Дете от многодетно семейство Удостоверения за 

раждане на децата; 

12. Дете, настанено за отглеждане в приемно 

семейство или осиновено дете 

Съдебно решение или 

писмо от съответната 

дирекция „Социално 

подпомагане“ 

 

III. График на дейностите за прием на учениците в първи клас за учебна 2020/2021 

година: 

 

Срок Дейност 

13.03.2020 г. Обявяване на критерии за прием на ученици във II ОУ 

„Иван Вазов“, гр. Вълчедръм; 

От 04.05.2020 г. до 

01.06.2020 г. 

Подаване на заявления от родителите за участие в първо 

класиране; 

 На 10.06.2020 г. до 17:00 

часа 

Обявяване на списъците от първо класиране; 

От 11.06.2020 г. до 

30.06.2020 г. вкл. 

Записване на ученици от първо класиране; 

На 01.07.2020 г. до 17:00 

часа  

Обявяване на незаетите места на интернет страницата на 

училището и на видно място в сградата; 

От 02.07.2020 г. до 

28.08.2020 г. 

Попълване на свободните места; 

Месец юни 2020 г. Родителска среща на новоприетите първокласници 

До 14.09.2020 г. Утвърждаване от директора на училището на 

окончателните списъци на приетите ученици 

 

IV. Необходими документи при кандидатстване и записване 

 

1. За кандидатстване: 

- Заявление за кандидатстване в първи клас по образец – до 01.06.2020 г.;  

- Копие от акта за раждане на детето за сверяване на данните; 

- Необходими документи, съгласно посочените критерии – копия /Представят се 

оригиналите на документите за сверка/ 

 

2. За записване: 
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- Удостоверение – оригинал за завършена подготвителна група или клас; 

- Декларация от родител, ако детето не е посещавало детска градина; 

- Родителите попълват декларация по образец, предоставена от училището, за верността на 

задължителните документи. 

Забележка: Критериите за прием в първи клас са приети на заседание на  

Педагогическия съвет с протокол № 4 от 18.02.2020 г. 
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