ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”
9009, гр. Варна, ул.„Милосърдие“, №12, Директор: 052/74 58 19, Канцелария: 052/74 77 28
Зам.-директори: 052/74 02 78; 052/74 59 20;е-mail: cintulov@mail.bg; www.dobri-chintulov-varna.eu

УЧИЛИЩЕТО Е ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА „КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩА“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“-ВАРНА
ЗАПИСВА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

1. Целодневна организация на учебния ден;
2. ЗИП по предмети от различни културно-образователни области - български език и
литература, английски език, математика, информационни технологии;
3. Учениците от първи клас изучават английски език-ЗИП по учебна система на „Кеймбридж
училища“;
4. Обучението на учениците от първи клас се осъществява от главен и старши учители в
начален етап с висока професионална квалификация, доказан педагогически опит и
значим принос в обучението и възпитанието на ученици в начален етап. В училищния
екип за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на
учениците работят училищен психолог и ресурсен учител;
5. За учениците от първи клас се предлага участие в училищни клубове по интереси и
включване в групите на образователните проекти.
УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНАТА БАЗА:














Специални класни стаи за първи клас
Компютърни кабинети
Специализирани кабинети по различни учебни предмети
Кабинет за консултации с психолог
Кабинет за ресурсно подпомагане
Лекарски кабинет
Библиотека
Лекционна зала
Актова зала
Физкултурни салони
Външна спортна база
Ученически стол и бюфет

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. ПРИЕМЪТ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПО
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА НА УЧИЛИЩНИЯ САЙТ
www.dobri-chintulov-varna.eu СЪС СЛЕДНИЯ ГРАФИК НА ЕТАПИТЕ:
№

Етап

1. Регистрация в електронна платформа на родител и прием на
заявления
2. Обявяване на списъци с класираните ученици от първо класиране
в електронната платформа и на информационното табло в
училище
3. Записване на класираните ученици – с необходимите документи
/в стая №11 – ОУ „Добри Чинтулов“/
4. Обявяване на свободните места след първо класиране
5. Попълване на свободните места

Срок
от 22.05.2017 г.- 10.00 ч.
до 31.05.2017 г.- 17.30 ч
на 05.06.2017 г. -17.00 ч.
на 06.06. и 07.06.2017 г.

на 08.06.2017 г. до17.30ч.
от 09.06. до 12.30 ч. на
12.06.2017 г.
6. Обявяване на списъците с класирани ученици от второ класиране на 12.06.2017 г. -17.30 ч.
7. Записване на класираните ученици след второ класиране
на 13.06. 2017 г.
8. Обявяване на останалите свободни места
на 14.06.2017 г. – 17.30 ч.
9. Попълване на останалите свободни места
до 15.09.2017 г.
Забележка: При невъзможност родител да се регистрира в електронната система в
домашни условия, може да направи това в училището в определените за целта
кабинети, където ще му бъде осигурен достъп до компютър.
КРИТЕРИИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

№
Критерии
1. Близост до ОУ „Добри Чинтулов“ по настоящ адрес на
родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане
до училището
2. Дете с трайни увреждания над 50%
3. Дете с двама починали родители
4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището
5. Близост до местоработата на един от родителите
6. Дете, завършило подготвителна група в училището

Точки
30

20
20
15
15
0
/В училището няма ПГ./

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

1.
2.
3.
4.
5.

Удостоверение за раждане на детето /копие/ и оригинал за сравнение;
Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или училище
/оригинал/;
Документ за постоянен или настоящ адрес на родителите /настойниците/ - копие и
оригинал за сравнение;
Други документи, доказващи наличие на предимство по критерии: 2, 3, 5.
Декларация за информирано съгласие на родителя /настойника/, относно условията на
целодневната организация на учебния процес.
ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:





Директор – 052/ 74 58 19
Зам.-директори УД – 052/ 74 59 20; 052/ 74 02 78;
Канцелария – 052/ 74 77 28

