
 Средно училище „Христо Ботев“,  

2131, с. Горна Малина, ул.”Двадесет и шеста” № 16,  
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З А П О В Е Д 

 

№ 500 

с. Горна Малина, 28.03.2022 година 

 

 Относно: Прием на ученици в I клас 

 

 На основание член 42 и във връзка с член 45 от Наредба № 10 / 2016 г. за 

организацията на дейностите в училищното образование: 

 

ОБЯВЯВАМ 

 

I. Прием на ученици в I клас за учебната 2022 / 2023 година  

II. Изтеглянето и подаването на документите е онлайн, през електронната страница 

/ сайта / на училището, на адрес http://www.botevgm.net/ след 15.04.2022г. до 

27.05.2022г. 

 На сайта ще се публикува подробна информация за предстоящото обучение в 

1 клас. По изключение се допуска  и подаването им в канцеларията на 

училището. 

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

раждане. 

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

информационното табло на училището до 17.00 часа на 03.06.2022 г. 

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

подготвителна група от 06.06.2022г. до 17.00 часа на 10.06.2022 г. 

VI. Запълване на свободните места - от 11.06.2022 г. до 14.09.2022 г. /вкл./. 

VII. Приемът да се осъществи по следните правила: 

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

години към 31.12.2022 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. 

5. Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие /РЕПЛР/ на децата и 

учениците със специални образователни потребности отлага по обективни 

причини от задължително обучение в първи клас за една учебна година деца със 

специални образователни потребности след постъпило заявление /Образец № 6/ 

от родителя /представителя на детето/ лицето, което полага грижи за него. 

6. Родителите, които желаят да отложат детето си от задължително обучение в 

първи клас за една учебна година, подават заявление Образец № 6 от родителя 
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/представителя на детето/ лицето, което полага грижи за него до 30.04.2022 

година. Заявлението може да се изтегли от сайта на 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 2022г. - всяка сряда 

от 12.00 до 15.00 часа в канцеларията на училището. И на електронната страница / 

сайта / на училището. 

Родителските срещи с родителите на приетите ученици да се проведе на 

10.06.2022 г. и 08.09. 2022г. от 12.00 часа. 

 

НАКО НАКОВ 

ДИРЕКТОР 


