
Първи клас

Добре дошли!

СУ



• Подготовка за училище

• Организационни

• Въпроси към класния ръководител и 
ръководството на училището

Родителска среща 
Дневен ред



предмет часове

Български език и литература 7

Математика 4

Околен свят 1

Изобразително изкуство 2

Музика 2

Домашен бит и техника 1

ИУЧ - БЕЛ 1

ИУЧ – Английски език 1

ИУЧ – Информационни технологии 1

ЧК 1

Физическо възпитание и спорт 2 + 1

Общо за седмицата: 

24 часа

Факултативни учебни часове: Икономика, Религия, Вокална група
/Изучават се по желание/



Организация на учебния ден

1 час 8:00 – 8:35

2 час 8:50 – 9:25

3 час 9:40 – 10:15

4 час 10:40 – 11:15

5 час 11:30 – 12:05

Обяд

Отдих и спорт 12: 40 – 14:00                          

Самоподготовка 14:10 – 15:10

Дейност по интереси 15:20 – 16:30



Документи за записване:

• Копие от акта за раждане на детето (можете да прикачите сканиран документа в 

заявлението по-долу);

• Удостоверение за завършена подготвителна група (можете да прикачите 

сканиран документа в заявлението по-долу);

• Заявление за записване в първи клас – може да подадете от  ТУК или от формата 

за подаване на заявление в сайта на училището

• Здравно-профилактична карта (изтеглете от ТУК; попълва се от личен лекар и се 

предоставя в училището в началото на учебната година);

• Инструктаж за безопасна работа в компютърния кабинет (можете да изтеглите от 

ТУК и да представите в училището в началото на учебната година)

• Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и 

трудовата заетост на семейството - може да подадете от ТУК

https://botev.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1/group/1/create/10003
https://drive.google.com/file/d/1J2lM-FeS8Y_ZAVOTtxxplqFpX8_4fiQl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYEpi5TCtNpz97F_q_aQr_LHvGNgB6pl/view?usp=sharing
https://forms.gle/4H3jhay7v11iXwfc7


Безплатни учебници и учебни 
помагала



• Помагало по ИУЧ-БЕЛ 

• Помагало по ИУЧ-Английски език 

• Задачи по математика (упр. и дом. работи)

• Спазвам правилата - помагало за ЧК 

Помагала, които се закупуват от 
родителите



Необходими материали и пособия 
(можете да изтеглите от ТУК)

https://drive.google.com/file/d/1sVuSlFfxvNyzSdoyOX-dAfTymPY80Knh/view?usp=sharing


• За всяко дете има гардеробче, в което ще поставя дрехите си. 

• У себе си всяко дете трябва да има пакет мокри и пакет сухи 

кърпички, малка бутилка с вода.

• Да се приготвят кутии  за помагалата на  всяко дете - облепени 

и украсени по избор, надписани. 

• Необходими са по 2 бр. папки за съхранение на ученическите 

работи



Хранене

• Безплатна закуска- всяка сутрин след 1 час

• „Училищен плод“ и  „Училищно мляко“– 2 пъти седмично

• Обяд- в стола – от 11.30 ч. до 12.30 ч. 

 Меню - изготвя се за следващата седмица

 Цена на купона- 2,00 лв. за основно, десерт и хляб.

 Заявка – в петък се дава цялата сума за следващата седмица

Организационни въпроси



• Само с найлонова обвивка за по-лесно 

разпознаване на учебника и тетрадката.

• Желателно е малките тетрадки по писане и 

математика да са с полета, с картинка на 

корицата, за да се разпознават по-лесно от 

децата.



• Занимания по интереси – клубовете се обявяват в началото 

на учебната година

• „Подкрепа за успех“ – Възможност за допълнителна работа 

по отделни учебни предмети

• „Образование за утрешния ден“ – клубове за формиране 

на дигитални компетентности (обявяват се в началото на уч. 

година)



Възможности за обща и 
допълнителна подкрепа

На децата и учениците в СУ „Христо Ботев“, Горна Малина се
предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява
подходяща физическа, психологическа и социална среда за
развиване на способностите и уменията им. 

Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 
индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на
всеки ученик. 

Вижте още за възможностите за обща и допълнителна 
подкрепа на учениците

https://drive.google.com/file/d/1qUxNLmZ3BRQ_ZCGqAY69UykMV-QwoMfh/view?usp=sharing


Възможности за обратна връзка

• Сайт на училището http://www.botevgm.net/

• Електронен дневник https://www.shkolo.bg/

• Телефон на училището: 0882821311

http://www.botevgm.net/
https://www.shkolo.bg/


Успешна учебна 
година!

Въпроси към класния 
ръководител и ръководството 
на училището можете да 
зададете на e-mail: 
botevm@mail.bg

mailto:botevm@mail.bg

