
      ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ХРИСТО БОТЕВ»  
с. Лиляк, ул. «Никола Вапцаров» № 6, общ.Търговище,  

тел: 06020/2325, email: ou_hb.lil@abv.bg  
 

ПРАВИЛА 

за прием на първокласници за учебната 2016-2017 година 

 
I. Общи условия: 

            Съгласно разпоредбите на чл. 35 ал.1 от ППЗНП в първи клас постъпват       
деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 
6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или 
настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това. 
 
II. Необходими документи: 

1. Заявление за записване от родителя или настойника  /по образец на 
училището/; 

2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал; 
3. Акт за раждане – копие. 
Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, 
родителите декларират това обстоятелство. 
 

III. График на дейностите по приемането и записването на ученици в първи 

клас за 2016/2017 учебна година: 

1. Издирване на всички деца, родени през 2009 година, които живеят в 
селата Лиляк, Александрово, Пресиян и Горна Кабда. 

                                                                                                Срок: м. II.2016 г. 
                                                                                           Отг. Йорданка Борисова 
2. Заседание на ПС за запознаване с Правилата за прием на ученици в първи 

клас за 2016/2017 учебна година. 
                                                                                                Срок: до 28.02.2016г. 
                                                                                                Отг. Директора 
3. Запознаване на родителите с изискванията, произтичащи от настоящите 

правила за прием в първи клас. 
                                                                                                Срок: 15.05.2016 г. 
                                                                                           Отг. Йорданка Борисова 
4. Изготвяне на приемателни списъци на учениците първокласници. 
                                                                                                Срок: 30.05.2016 г. 
                                                                                           Отг. Йорданка Борисова 
5. Приемане на заявления и документи за записване. 
                                                                                                Срок: 30.05.2016 г. 
                                                             Отг. Йорданка Борисова и Мария Събева 
6. Записване на подалите заявления ученици. 
                                                                                  Срок: На 06.06 и 07.06.2016 г. 
                                                                                              Отг. Директора 

IV. Критерии за подбор, когато броят на подадените заявления е по-голям 

от местата за обучение. 

1. Местоживеене в селата Лиляк, Александрово, Пресиян и Горна Кабда. 
2. Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището. 
3. Деца на учители и служители в училището. 
4. Деца на новозаселили се семейства. 


