
Записване в първи клас 

 Започването на задалжителното училищно oбразование на детето се 
ръководи съгласно чл. § 36 точка 3 от закона ал.561/2004, от училищния закон,в 
сила от – следващата започваща училищна година, която следва след деня на 
навършвне на шест годишна възраст на детето,при условие,че не му е 
разрешено отлагане (отсрочка) или предварително започване (виж по-долу). 

 Всяко начално училище има на своята интернет страница обявена конкретна 
дата за записване.Задължение на законният настойник на детето е да се яви 
заедно с него в денят на записването.От 2017г. за пръв път записа в началните 
училища ще се провежда в термин от 1 април до 30 април на календарната 
година в която детето трябва да започне задалжително училищно образование.  

 При записа в училище родителят ще получи „Молба за приемане на дете в първи 
клас“, и регистрационен номер (служи за обявяване дали е прието или не детето 
в началното училище на обществено достъпно място в училището и на интернет 
страницата на училището) 

 „Молбата за приемане на дете в първи клас “,попълнете грижливо и четливо 
преди стъпването в класната стая където протича записа.Там предайте за 
контола с акта за раждане на детето и документ за самолчност на родителя. 

 Училището е задължено до 30 дни от записването на детето в първи клас да 
уведоми дали детето е прието или отхвърлено.Уведомлението може да 
проверите чрез регистрационния номер който ще бъде на публично място в 
училището (напр. на вратите на вход) и на интернет страницата на 
училището. 

 Публикуването на списъка за приетите деца се счита за уведомление за 
приемане,писемно уведомление не се предава нито изпраща на настойника. 

 Писемно решение за приемане се издава от директора на училището само в 
случай,че настойникът поиска за това в писмен вид от директора на 
училището. 

 Писемното решение за отхвърляне на детето е винаги предадено лично или 
е изпратено писмо, което е личнио предадено на настойника на детето. 
 
 
Oтлагане 

1. Ако родителите желаят да отложат записването на детето в първи клас (в 
случай, че детето не е физически или психически подготвено) трябва да 
присъстват с детето на училищното записване където да изискат формуляр 
за отлагане на започването на училищни занятия. 

2. За отлагане от училищно посещение винаги трябва да има две препоръки oт 
настоятелство от учлищен съвет (това е препоръка от педагогично 
пихологичен съвет или от специализиран педагогичен център-записани в 
регистрите на училищата и учебните заведения) и препоръка от лекар 
специалист или лекуващ психолог. 

 



Предварително настъпване в начално училище  

 Предварително настъпване в начално училище се отнася за дете, което няма 
навършени шест години от 1 септември, но му предстои да ги навърши през 
учебната година от септемри месец до юни месец .Детето трябва да е физически 
и психически подготвено и да отговаря на следните изисквания:  

• Условие за приемане на дете родено в периода от септември месец до края на 
декември месец трябва да има настоятелство от училищен съвет (това е 
препоръка от педагогическо пихологичен съвет или от специализиран 
педагогичен център). 

 

• Условие за приемане на детето от 1 януари до края на юни трябва да има 
препоръка от училищното настоятелтелство или заключение от лекар 
специалист.  

 


