
1. Подаване на заявление за постъпване в първи клас - до 31.05.2020 г.

2. Обявяване на списъците с класираните ученици - 05.06.2020 г. до 

17.00 часа

3. Записване на учениците с оригинал на удостоверението за 

завършена подготвителна група и имунизационен статус - от 

07.06.2020 г. до 12.06.2020 г. 

При подаването на документите се представя удостоверението за 

раждане на детето за справка.

4. Обявяване на списъците със записаните ученици и свободните 

места в паралелките - 13.06.2020 г. до 17.00 часа.

5. Попълване на свободните места и обявяване на списъка с приетите 

на второ класирене - 15.06.2020 г. до 17.00 часа.                                        

6. Записване на приетите на второ класиране ученици - 17.06.2020 г.   

7. Обявяване на свободните места след второ класиране - 18.06.2020 г.                                                                                                

8. Попълване на свободните места в паралелките - до 15.09.2020 г.

Средно училище „Христо Ботев“ 

гр. Нова Загора

Прием в първи клас

за учебната 2020/2021 година

160 години класно училище

100 години гимназия Дейности по приема:

Уважаеми родители,
 СУ „Христо Ботев“ - начален етап 

очаква Вас и Вашето дете в сплотеното си семейство.

Адрес: ул. „Сан Стефано“ № 2                   

ул. „Веслец“ № 2 - сграда на начален етап  

Директор - 0457 / 62796 

Зам.-директори - 0457 / 62794

Административна служба - 0457 / 62075

E-mail: school@souhrbotev-nz.com

Web page: https://souhrbotev-nz.com

КОНТАКТИ:

Стани един от нас!

В нашето училище ще откриете уютна и позитивна 
атмосфера и отлично подготвен учителски екип.



Мария Колева

старши учител 

образователно-квалификационна 

степен: Магистър

специалност: Начална педагогика

Класни ръководители:

Прием в I клас за учебната 2020/2021 година

Даниела Гунчева-Динева

старши учител 

образователно-квалификационна 

степен: Магистър

специалност: Начална педагогика

Чувате ли училищния звънец?

Приготвихте ли се за 

предизвикателството, наречено училище?

Всяко дете при нас получава:

- засилено обучение по български 

език и литература, математика и 

английски или немски език;

- сигурна училищна среда;

- закуска, топъл обяд, плод и млечни продукти;

- време за отдих, самоподготовка и спорт;

- безплатен транспорт за ученици, 

за които училището е средищно.

Недялка Игнатова

старши учител 

образователно-квалификационна 

степен: Бакалавър

специалност: Начална педагогика

Ние, екипът от учители на СУ „Христо Ботев“, 

знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде 

обграден с грижовност, внимание, търпение, 

много обич и умения да обучаваш, възпитаваш и 

напътстваш.

Убедени сме, че сте изправени пред трудния избор да откриете 

най-подходящото училище и учители за своето дете. 

За да бъде уверено и спокойно 

детето на този ден, добре е 

заедно да се подготвим за него.

клуб „МЕГО“;

народни танци;

театрално ателие  „Мигчета“;

клуб „Християнски ценности“;

 

Дейности по интереси:

клуб „Млад шахматист“;

клуб „Природолюбци“;

клуб „Млад турист“.

      

 


	Page 1
	Page 2

