ОУ „ Никола Йонков Вапцаров“

В първи клас вашите деца ще учат 32 учебни седмици


Задължителна подготовка:

Български език и литература - 7 часа
Математика - 4 часа
Родинознание - 1 час
Музика - 2 часа
Изобразително изкуство - 2 часа
Технологии и предприемачество - 1 час
Физическо възпитание и спорт - 2 часа
Час на класа - 1 час



Избираеми учебни часове:

Български език и литература - 1 час

Математика - 1 час
Изобразително изкуство - 1 час

Учебен час за спортни дейности – Модул „Игри“ - 1 час


Факултативни учебни часове:

Английски език - 1 час

Организация на учебния ден
 Учебните занятия в първи клас се провежда целогодишно

първа смяна
 Начало на учебния ден – 8.00 часа
 Времетраене на учебния час - 35 минути

 Голямо междучасие - 30 минути
/организирана безплатна закуска в столовата за хранене/

Целодневна организация на учебната дейност
в първи клас
 Учебните занимания на учениците в първи клас
организирани в целодневно обучение, се провеждат

от 11 55 ч. до 17 00 часа
 Обедно хранене, организиран отдих и физическа

активност - 2 часа
 Самоподготовка - 2 часа

 Занимания по интереси - 2 часа

График на дейностите за електронен прием
в първи клас 2021/2022 година
(утвърден със Заповед № 538/30.03.2021 г. на кмета на община Казанлък)

I класиране
1. Начална дата за кандидатстване – 28 май 2021 г
(от 10.00 часа отваряне на електронната Система https://school.kazanlak.bg)

2. Крайна дата за кандидатстване – 07 юни 2021 г.
(до 23.59 часа на тази дата може да се регистрират, редактират и отказват заявления за прием)

3. Дата на класиране - 10 юни 2021 г.
(до 17.00 часа се обявяват резултатите от класирането)

4. Дати за записване :





11 юни 2021 г. (Петък – от 8.00 ч. до 18.00 ч.)
14 юни 2021 г. (Понеделник – от 8.00 ч. до 18.00 ч.)
15 юни 2021 г. (Вторник – от 8.00 ч. до 18.00 ч.)
17 юни 2021 г. (Четвъртък – от 8.00 ч. до 18.00 ч.)
(Класираните деца се записват в сградата на училището, като задължително се представя
оригинал на Акт за раждане и оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно
образование)

Забележка: На 16 юни 2021 г. (сряда) няма да бъдат записвани ученици в училищата, поради провеждане на
Национално външно оценяване в VII клас по БЕЛ и изискването външни лица да не се допускат в училищата.

II класиране
1. Обявяване на свободните места за Второ класиране
 22 юни 2021 г. (до 17.00 часа)
2. Начална дата – отваряне на Системата
 23 юни 2021 г. (от 10.00 часа)
(на тази дата може да се регистрират, редактират и отказват заявления за прием)

3. Крайна дата – затваряне на Системата
 26 юни 2021 г. (до 23.59 часа)

4. Дата на класиране


29 юни 2021 г. (до 17.00 часа)
5. Начална дата за записване на класираните деца



30 юни 2021 г. (от 8.00 часа)

6. Крайна дата за записване на класираните деца


01 юли 2021 г. (до 17.00 часа)

III класиране
1. Обявяване на свободните места за Трето класиране


05 юли 2021 г.

(до 17.00 часа)

2. Начална дата – отваряне на Системата


06 юли 2021 г.

(от 10.00 часа)

3. Крайна дата – затваряне на Системата


08 юли 2021 г.

(до 23.59 часа)

4. Дата на класиране


12 юли 2021 г. (до 17.00 часа)

5. Начална дата за записване на класираните деца


13 юли 2021 г. (от 8.00 часа)

6. Крайна дата за записване на класираните деца


14 юли 2021 г.

(до 17.00 часа)

НИЕ, ВАПЦАРОВЦИ,
МОЖЕМ:
ДА СЕ УЧИМ,
ДА ТВОРИМ,
ДА СПОРТУВАМЕ,
ДА ПОБЕЖДАВАМЕ !

ОЧАКВАМЕ ВИ !

