ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.РАВДА, ОБЩ.НЕСЕБЪР
Уважаеми родители,
През 2017 година Ви предстои избор на
училище за Вашето дете. За да Ви
подпомогнем при вземането на решение
и направим по-добра организацията на
приема в нашето училище, Ви
представяме :
●Указания за записване на ученик в I-ви клас за учебната 2017-2018година.
През учебната 2017/2018 година в ОУ с. Равда в 1 клас ще бъдат приети
27 ученика.
Ефективността на обучението на вашето дете е осигурена по съвременни
показатели:
►квалифицирани педагогически специалисти с опит, с грижа и внимание към
всеки ученик.
►целодневна форма на обучение за всяка паралелка
►обновена МТБ с модерно обзаведени мултимедийни класни стаи,
►обучение с електронни учебници чрез мултимедийната система и програма
„Енвижън“ и
„Уча се“.
►Здравен кабинет;
►Просторен училищен двор с детска площадка
►Постоянна охрана и видеонаблюдение;
►Кетъринг хранене на обяд
►активна работа на училището по национални програми на МОН : „Подкрепа за
равен достъп и личностно развитие“, „Твоят час“ и „Училищен плод“,„Безплатна
закуска на учениците от начален етап“
Предлагаме обучение в разширена подготовка /ИУЧ/: /Български език;
Математика;
Допълнителна подготовка /ФУЧ // Вокална група; английски език//
Извънкласни дейности: //народни танци към НЧ Равда; Футбол към ФК „Равда“;
Баскетбол към БК „Несебър“

По проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 - „Твоят час“, финансиран от
Опера-тивна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове, в учи-лището са организирани групи за дейности по
интереси и преодоляване на обучителни затруднения по предмети.
График за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година:
- Подаване на заявления за записване с приложено копие на акт за раждане до 30. 05.
- Записване на ученици в първи клас с приложен оригинал на удостоверение
за завършена подготвителна група/клас - на 8 юни 2017 г.
- Обявяване на свободните места за първи клас след I класиране - на 12 юни
2017 г.
Документи за приемане на ученици в първи клас за учебната 2017/2018
година:
1.Заявление от родител - по образец;
2. Копие от акт за раждане на детето;
3.Декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение;
4.Удостоверение за завършен подготвителен клас /подготвителна група/Оригинал;
5. Декларация на родителя, в случай, че детето не е посещавало подготвителна
група/клас
6. Специфични документи / за деца със СОП/

