
Основно училище „ Христо Ботев „ с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе 
ул. „ Черни връх „ № 14, тел: 08148 2577 

E-mail:ou_gablanovo@abv.bg 
 

I. Брой паралелки и брой места в тях – 1 парал. / 16 места 

 

II. Критерий за прием на първокласници 

1.Всички подлежащи на задължително обучение деца,навършили седем години 

в съответната календарна година от с.Екзарх Йосиф,с.Горно Абланово и с.Батин 

2.Наличие на деца от семейството,обучаващи се в училището. 

3.Деца на учители и служители в училището. 

4.Деца със специални образователни потребности. 

5.По реда на подаване на заявленията  

 Не се прилагат критерии за прием в паралелка за І-ви клас, когато броят на желаещите 

да се запишат в тях деца, не надвишава обявените места. 

III. Документи за кандидатстване и записване 

1.Заявление до директора на училището за приемане в първи клас.В 

заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за 

разширена и факултативна подготовка,както и заявление за включване в група 

на целодневна организация на учебния ден / по образец/. 

2.Акт за раждане на детето – оригинал за сверяване. 

3. Удостоверение за завършена подготвителна група /клас/-оригинал. 

4. Лична карта на родителя/настойника. 

5.Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало 

подготвителна група /клас/. 

6.Пълномощно или съдебно решение за присъдени родителски права – 

оригинал или нотариално заверено копие. 

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

 Работно време на комисията от 8.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден в периода 

на приемане на заявления от родителите с приложени документи от 28.05. до 

31.05.2019 г. 

V. Избираеми учебни предмети  

Български език и Руски език 

VI. Форми на извънкласни дейности, организирани от училището 

„Спорт за здраве и настроение“ 

VII. Информация за целодневната организация на учебния процес  

 Група  целодневна организация на учебния ден начален  етап 



 

        -  дейности по организиран отдих и физическа активност - 2 часа 

        -  дейности по самоподготовка - 2 часа 

        -  дейности по интереси - 2 часа 

 

 График за разпределение на дейностите с учениците от I – IV клас : 

12.30-13. 10 -   дейности по организиран отдих и физическа активност 

13.10-13.50 –  дейности по организиран отдих и физическа активност 

13.50-14.30 –  дейности по самоподготовка 

Междучасие – 10 мин.  

14.40-15.20 –  дейности по самоподготовка 

15.20-16.00 –  дейности по интереси 

Междучасие – 10 мин.  

16.10-16.50 –  дейности по интереси 

     

 

VIII. Лице за контакт  

Галя Йорданова Георгиева – директор на ОУ“Христо Ботев“  

с.Горно Абланово 


