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                                                                                                              ОБЯВА 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 
 

     За учебната 2020/2021 учебна година 
 

Три  паралелки   66 ученици с целодневно обучение  
/8.15-17.30/ 

 
 
 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: 
 

Целодневно обучение 
Обучение по чужди езици 
Занимания по езикова култура 
Интензивно обучение по математика 
Занимания по музика 
Занимания по изобразително изкуство 
Спортни занимания  
 
 

 
по избор 
 
на 
 
родителите

Екипи от учител, възпитател,  
Психолог, логопед и ресурсен учител; 
Солидна топлофицирана сграда, уютни класни стаи; 
Градинка, двор и два физкултурни салона; 
Охрана, денонощно видеонаблюдение; 
Бюфет и стол; Медицински кабинет;  
Библиотека,  компютърни кабинети.   
 

 
Необходими документи за записване: 

●Заявление за записване (по образец на училището); 
●Копие от акта за раждане на детето; 
●Лична карта на родителя за справка; 
●Удостоверение за адрес на детето;  
●Удостоверение за завършена подготвителна група. 

 
 
   

 

ШЕСТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“ОТЕЦ ПАИСИЙ” 

 

  

http://www.shestosu-montana.com/


 

 

УКАЗАНИЯ 
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС В ШЕСТО  СУ 

 

 

Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас? 

 

●Всяко дете задължително постъпва като ученик в І
-ви

 клас през  годината, в 

която навършва 7 години. 

 

Кой може да постъпи като ученик в първи клас? 

 

●Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или в 

училище. 

 

Кой избира къде да учи детето? 

 

●Изборът на училище се извършва от родителите на детето, съгласно 

районирането по Наредба за прием на  ученици в първи клас в общинските 

училища на територията на гр.Монтана 

 

Какви са необходимите документи за записване? 

 

 ●Заявление за записване (по образец); 

 ●Копие от акта за раждане на детето; 

 ●Лична карта на родителя за справка; 

●Удостоверение за адрес на детето;  

 ●Удостоверение за завършена подготвителна група. 

 

Какви са действията за записване? 

 + 

 ●Родителят подава заявление/ можете да го получите в училище или да го 

свалите от сайта на училището/ за   записване   в   училище   от  1 юни до 12 юни 2020 

година. Към заявлението прилага копие от акта за раждане на детето. При подаване на 

заявлението родителят представя лична карта за справка и удостоверение за адрес на 

детето и получава входящ номер. 

 ●От 1 до 12 юни 2020 година родителят прилага и удостоверението за 

завършена подготвителна група. 

 ●В приема участва всяко дете, за което е подаден пълен комплект документи.  

 ●Приемът се извършва по критерии одобрени в  Наредба за прием на  ученици в 

първи клас в общинските училища на територията на гр.Монтана./местоживеене, брат 

или сестра, ученици на училището, посещение на подготвителната група в училище 

или детска градина в района на училището и др./ от Общински съвет на община 

Монтана. 

 ●Списъците със записани деца се обявяват в училище на 19 юни  2020 година. 

 Записването на приетите първокласници се извършва от 22.06. – до 30.06.2020 

година. 

 ●С родителите на записаните деца се провежда учителско- родителска среща 

началото на месец септември. 
 


