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Статутът на учебното заведение 
— средно училище, осигурява 
приемственост между начален, 
прогимназиален и гимназиален 
етап на образование. 

Децата могат да се обучават на 
едно място от първи до 

дванадесети клас. 

 

График на дейностите за приема на ученици в 

първи клас:  

 Подаване на заявления за прием за записване: 
от 31.03.2020 г. до 29.05.2020г.  

 Разглеждане на заявления за прием за 
записване от училищна комисия: на 01.06 – 
02.06.2020 г.  

 Обявяване на списък с класираните деца: от 
03.06.2020 г. до 08.06.2020 г. /вкл./;  

 Записване на класираните ученици за първи 
клас: от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г.  

 Обявяване на незаети места: от 13.06.2020 г. 

 Попълване на свободни места за първи клас: до 
14.09.2020 г.  

 Утвърждаване на окончателен списък с 
приетите ученици и изпращане в община 
Враца на сведения за записаните в п ъ р в и  
клас: до 15.09.2020 г.  

Необходими документи за приемане на 

учениците:  

 Заявление за прием на дете в първи клас;  
 Копие от удостоверение за раждане на детето;  
 Оригинал на Удостоверение за завършена 

подготвителна група ;  
 Декларация от родител за случаите, в които 

детето не е посещавало подготвителна група ;  
 Служебна бележка, издадена от местоработата 

на родителя, удостоверяваща адреса на 
работното място.  



СУ “ВАСИЛ КЪНЧОВ” 

ОСИГУРЯВА ЗА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ: 

 Задълбочена и качествена подготовка по 
общообразователните предмети от 
висококвалифицирани педагози 

 Целодневен режим на обучение 

 Обучение в атрактивна среда – уютна класна стая в 
самостоятелен училищен корпус, оборудвана с 
компютър и мултимедия 

 Компютърно обучение и достъп до Интернет 

 Три компютърни кабинета. Обучение по програма 

Comenius Logo, специализирана за начален курс на 
обучение 

 Обучение по програмите на Джуниър Ачийвмънт 

България – международна организация, която е 
изградена на основата на партньорство между 
бизнеса и образованието и развива дейност в 113 
страни 

 Възможност за извънкласни форми на работа 

 Училищно кабелно радио 

 Безплатен транспорт /училището разполага с 
училищен автобус/ за пътуващи ученици 

 Столово хранене  

 Солидна езикова подготовка 

 Участие в регионални и 
международни проекти 

 Медицинско обслужване 

 Консултации със специалисти  педагози и 
психолози от ВТУ и др. 

 Гарантирана сигурност на учениците чрез 
видеонаблюдение и обучение в самостоятелен 
корпус, охрана 

 Добри условия за спорт и участия в състезания 

 Екскурзии и зелени училища 

 Възможности за обучение на ученици със 
специални образователни потребности 

 Библиотека с богат фонд и интернет-свързаност 

 2 физкултурни салона и фитнес зала 

 Кабинети по музика, изобразително изкуство, 
кариерно ориентиране, ресурсно подпомагане 

 Актова зала със съвременна озвучителна и видео 
техника 

                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ! 

 

Предстои ви важно събитие—постъпване 
на вашето дете в първи клас!  

 

 Изправени сте пред огромната отговорност 
да изберете най-подходящата образователна 
среда, за да може детето не просто да се обучава, а 
и да бъде обградено с нежност и грижовност, 

внимание, търпение, много обич и, разбира се, 
професионална компетентност. Всичко това, 
заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще 
откриете в нашето училище - СУ “Васил Кънчов”, 

град Враца. 

 През учебната 2020-2021 година обучението ще се 

осъществява по учебен план, включващ  
общообразователния минимум, при целодневен 
обучителен процес.  
За надграждане знанията на учениците е 
предвидена избираема учебна подготовка, която 

вие сами можете да изберете от следните 
направления:  

 български език и литература;  

 математика.  
 
Под формата на ФУЧ училището предлага 
възможност за обучение по:  

 английски език; 

 религия; 

 предприемачество.  
Класен ръководител:  

Калина Каменова 

 

Образование: ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” 

Начална и 

предучилищна 

педагогика  

с английски език—

магистър, ІV ПКС 

 

 

И ОЩЕ... 


