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З А П О В Е Д 

 

№ 609 

с. Горна Малина, 23.03.2020 година 

 

 Относно: Прием на ученици в I клас 

 

 На основание член 42 от Наредба № 10 / 2016 г. за организацията на дейностите 

в училищното образование 

 

ОБЯВЯВАМ 

 Прием на ученици в I клас за учебната 2020 / 2021 година  

I. Родителите следва да подадат заявление по образец и ксерокопие от акта за раждане 

от 14 до 31.05.2020 година.  

II. Класиране и изнасяне на списъци с приетите в първи клас деца в сайта и 

информационното табло на училището до 17.00 часа на 01.06.2020 г. 

III. Записване на децата в първи клас с оригинал на удостоверение за завършена 

подготвителна група от 02.06. до 17.00 часа на 05.06.2020 г. 

IV. Запълване на свободните места 08.06.2020 г. – 14.09.2020 г. 

 Приемът да се осъществи по следните правила: 

1. Деца, подлежащи на задължително обучение от с. Горна Малина, навършващи 7 

години към 31.12.2020 г. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 

години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите 

или настойниците им, позволява това; 

2. Деца от други селища на общината и страната; 

3. Деца със специфични образователни потребности; 

4. Деца, които имат по-големи братя или сестри в училището. 

Правилата са приети на заседание на педагогическия съвет. 

Списъците с имената на подалите заявления и оригинални удостоверения за 

завършена подготвителна група се изнасят в сградата на училището и на сайта на 

училището. 

Родителите на бъдещите първокласници могат да се информират за 

възможностите за обучение, които предлага училището, до 15 юни всяка сряда от 12.00 

до 15.00 часа в канцеларията на училището и на сайта на училището. 

Родителската среща с родителите на приетите ученици да се проведе на 

15.06.2020 г. от 12.00 часа. 

 

        

Директор: 

/Нако Наков/ 
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