
 

 

 

 

График 
на дейностите по прием на ученици в I клас 

в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе 

за учебната 2019/2020 г.: 

 
 

№ Дейности Срокове 

 

1. Приемане на заявления за прием от родителите с приложени 

документи.  

от 28.05.2019 г.  до 31.05.2019 г. 

2. Обявяване на списъците с първо класиране на интернет 

страницата на училището и в РУО – Русе, уведомяване на Община 

Две могили. 

на 05.06.2019 г 

3. Записване на класираните ученици с оригинала на 

удостоверението за завършена подготвителна група.  

от 06.06.2019 г. до 07.06.2019 г. 

 

4. Обявяване на свободните места след записването на учениците 

след първо класиране. 

на 10.06.2019 г. 

5. Приемане на заявления за второ класиране. 

 

от 11.06.2019 г. до 12.06.2019 г. 

6. 

 

Обявяване на списъците с второ класиране на интернет 

страницата на училището и в РУО – Русе, уведомяване на Община 

Две могили. 

на 13.06.2019 г. 

7. Записване на класираните ученици с оригинала на 

удостоверението за завършена подготвителна група. 

от 14.06.2019 г. до 17.06.2019 г. 

 

8. Обявяване на свободните места след записването на учениците 

след второ класиране. 

на 18.06.2019 г. 

9. Приемане на заявления за трето класиране. 

 

на 19.06.2019 г. 

10. Обявяване на списъците с трето класиране на интернет страницата 

на училището и в РУО – Русе, уведомяване на Община Две 

могили. 

на 20.06.2019 г. 

11. Записване на класираните ученици с оригинала на 

удостоверението за завършена подготвителна група. 

на 21.06.2019 г. 

12. Обявяване на свободните места след записването на учениците 

след трето класиране. 

на 24.06.2019 г. 

13. Попълване на незаетите места. 

 

от 25.06.2019 г. до 14.09.2019 г. 

14. Среща с родителите на първокласниците за началото на учебната 

2019/2020 г.  

Дата: 10.09.2019 г.,  

Начален час: 17.30 ч.  

Място: Актова зала в СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“ –  

гр. Две могили 

 



 

 

 

Работно място на Училищната комисия, извършваща всички дейности по приема на 

учениците за учебната 2019/2020 г.:  

 Стая № 22, II етаж.  

 

Работно време на комисията:  

 8:00 ч. – 17.30 ч. 

 

Документи за кандидатстване в I клас: 

 Заявление по образец за прием в I клас; 

 Копие на акт за раждане; 

 Лична карта на родител за сверяване на данните. 

 

Документи за класиране и записване в I клас: 

 Заявление по образец за участие в класиране; 

 Копие на акт за раждане; 

 Лична карта на родител, удостоверяваща настоящ или постоянен адрес; 

 Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или декларация от 

родител, че детето не се е обучавало в подготвителна група в ДГ; 

 Заявление за избор на спортни дейности; 

 Други документи - по преценка на родителя. 

 

Критерии за подбор на кандидатите за прием в I клас, когато броят на подадените 

заявления е по-голям от броя на местата за обучение: 

 Дете с трайни увреждания над 50%; 

 Дете с двама починали родители; 

 Други деца от семейството, обучаващи се в училището; 

 Местоживеене на детето: гр. Две могили, с. Батишница, с. Бъзовец, с. Чилнов, с. 

Широково, с. Острица, с. Каран Върбовка и с. Кацелово. 

 

 

 

ЕЛКА МАРИНОВА 

Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”  

гр. Две могили, обл. Русе 

 

 

 

 

 

 

 


