
 

Важно съобщение 

 във връзка с приемната процедура 

 за 1 група на детската градина на НУКК 

за 2020/2021 учебна година 

 

Приемната процедура за кандидатите за първа група на ДГ на НУКК за 2020/2021 учебна 

година ще се проведе на 28.05.2020 г. (четвъртък) в Националния учебен комплекс по 

култура, кв. Горна баня, ул. Вечерница 21. 

Разпределение на децата по входящи номера и час, в който трябва да се явят в 

НУКК, може да намерите в част „ПРИЕМ“. 

Кандидатите следва да се явят 10 мин. преди указания в списъка час, като 

родителите им  носят бележката с входящ номер, която сте получили от нас. 

 Родителите трябва да разпечатат бележката от прикачения файл в писмото, 

получено от priem2020@nukk.org и четливо да впишат имената на детето си над 

входящия номер. 

 Всички деца ще бъдат допускани в детската градина само при наличие на маска.  

 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка ще бъдат взети следните 

мерки: 

1) Кандидатите следва да се явят на входа на ДГ (вход Д1), където служители на 

комплекса ще ги посрещнат и ще улесняват плавното притичане на процедурата.  

За по-лесна ориентация ще бъдат поставени обозачителни табели.  

2) На входа на ДГ  ще бъде поставен диспенсър с дезинфектант, който ще е на 

разположение на родителите и децата.  

3) Родителят ще придружи детето само до входа на ДГ, където то ще бъде поето от 

квестор (педагог), който ще го придружи до стаята, в която ще бъде извършена 

проверка на способностите.   В тази връзка, още веднъж ви информираме, че е 

препоръчително децата да имат само един придружител.  

4) Кандидатите, квесторите и изпитващите ще бъдат със защитни маски.  

5) След всяко дете ще бъде извършена дезинфекция на работната маса.  

6) Извеждането на децата и предаването на родителите ще става от квесторите 

(педагози) на вход Д2. 

7) Продължителността на изпита е 15 мин. и родителите следва да изчакат детето 

на външния вход на ДГ, като спазват изискванията за дистанция един от друг. 

 

 


