
СУ  “Христо Ботев” – гр.Глоджево, обл.Русенска 
ул. „Димитър Благоев” - № 38 ,    Тел.:   08184  25-95,    087 9  85-25-95   

Email: sou_glodjevo@abv.bg 

 

 

I. Брой паралелки и брой места в тях 

 

2  паралелки / 44 ученици 

 

II. Критерий за подбор на първокласници 

1. Деца от населеното място. 

2. Деца, които са завършили подготвителен клас в СУ „Христо Ботев”. 

3. Деца, които имат братя и сестри, обучаващи се в СУ „Христо Ботев”. 

4. Деца на учители и служители от СУ „Христо Ботев”. 

5. Деца със специални образователни потребности. 

6. Деца инвалиди 

7. Деца сираци. 

8. Деца близнаци. 

9. Деца, чиито родители работят в близост до училището. 

10. По реда на входящия номер на заявленията за прием. 

III. Документи за кандидатстване 

1. Заявление от родителя (или настойника) на детето  - по образец на училището. 

2. Удостоверение за раждане (копие). 

3. Удостоверение за завършена подготвителна група (копие). 
 

 

IV. Документи за записване 

1. Удостоверение за раждане (оригинал). 

2. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал). 

3. Медицински и имунизационен картон на детето. 

 

V. График и работно време на комисията, приемаща документи на кандидатите  

(моля посочете удобно за родителите време) 

От  8:00 до 12:00  часа и от 13:00 до 18:00 часа 

(всеки работен ден) 

 

VI. Избираеми учебни предмети  

(в Раздел Б и „Избираеми учебни часове“ от училищния учебен план) 

- Български език и литература 

- Математика 

- Околен свят 

 

 

 

 



 

VII. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището 
 

По желание на децата и техните родители може да се сформират групи за участие в 

избираеми форми, след приключване на задължителните занятия:  за изучаване на чужди 

езици, танци,  спорт, компютърно обучение, развиващи образователни и логически игри.  

 

VIII. Информация за целодневната организация на учебния процес  

Училището предлага целодневна организация на учебния процес, включваща редовни 

учебни часове преди обяд, хранене и занятия за самоподготовка, организиран отдих и 

спорт и дейности по интереси през втората половина на деня. 

 

IX. Лице за контакт  

(длъжностно лице, към което родители и ученици могат да се отправят въпроси, относно приема) 

 

Джевад Ибошев – зам.-директор 

 

 


