
 

Важно съобщение 

 във връзка с приемната процедура за 1 клас на НУКК 

за 2020/2021 учебна година 

 

Въз основа на писмо с изх. N 67-00-150 на Министерство на културата, проверката на 

способностите на кандидатите за първи клас на НУКК ще се проведе на 27.05.2020 г. 

(сряда) в Националния учебен комплекс по култура, кв. Горна баня, ул. Вечерница 21. 

Кандидатите са разпределени в два потока и в групи по 8 деца, както следва: 

Първи поток: група 1 до група 26 – 9.00 ч. (от вх. №: ПК - 1 до вх. №: ПК - 208) 

Втори поток: група 27 до група 51 – 11.00 ч. (от вх. №: ПК - 209 до вх. №: ПК - 409)  

Разпределение на децата по входящи номера, групи и потоци може да намерите 

в част „ПРИЕМ“.   

Кандидатите за първи клас следва да се явят в посочения по-горе час (в 

зависимост от разпределението), като носят бележката с входящ номер, която сте 

получили от нас, както и две химикалки (синьо мастило). 

 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 училището само при наличие на маска.  

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка ще бъдат взети следните 

мерки: 

1) Кандидатите за първи клас от група 1 до група 13 следва да се явят най-късно в 

8.50  ч. на вход А, а кандидатите от група 14 до група 26 следва да се явят най-

късно в 8.50 часа на вход Б, като спазват дистанция и инструкциите на 

служителите на НУКК.  За по-лесна ориентация ще бъдат поставени 

обозначителни табели.  

2) Кандидатите за първи клас от група 27 до група 39 следва да се явят най-късно в 

10.50 ч. на вход А, а кандидатите от група 40 до група  51 следва да се явят най-

късно в 10.50 часа на вход Б, като спазват дистанция и инструкциите на 

служителите на НУКК.   

3) На всеки от входовете на училището ще бъдат поставени диспенсъри с 

дезинфектант, които ще са на разположение на родителите и децата.  

4) Допускането до комплекса ще става по групи, като всяка група ще бъде 

оповестявана от служители на училището. В тази връзка, още веднъж ви 

информираме, че е препоръчително децата да имат само един придружител.  



5) Групите ще бъдат въвеждани в стаите от квестори (учители от НУКК), които ще 

имат грижата ръцете на всяко дете да бъдат дезинфекцирани и децата да са 

разположени на най-малко 1.5 метра едно от друго.  

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

7) Внасянето на храна и вода в училището не е допустимо.  

8) Извеждането на първи поток ще стане след 10.30, като децата ще бъдат 

изпратени от квестори, а извеждането също ще стане по групи.  

9) Всички стаи, в които ще бъдат проведени изпити, ще бъдат дезинфекцирани след 

приключване на проверката на способностите на 1-ви поток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


