
                 

 

 

 
 

До Директора                                                              ВХ.№........................................................... 
 на ОУ ”Митрополит Авксентий Велешки” 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

за прием на ученик в първи клас 
 

от...........................................................................................................................................................                                                                
                                                         /трите имена на родителя/настойника/ 
                                         
Адрес............................................................................................,телефон......................................... 
 

                                                        Госпожо Директор, 
 
Моля .......................................................................................................................................................... 

/трите имена на детето/ 
 

дата на раждане.................................., да бъде приет /а/ в І клас за учебната 2020/ 2021година . 

 

№ КРИТЕРИИ БР.ТОЧКИ 
І Близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.  
1.1 І група- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището 

и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години 
преди подаване на заявлението. 

 

1.2 ІІ група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището 

повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес  е променен в 
периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. 

 

1.3 ІІІ група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през 
последната 1 година преди подаване на заявлението. 

 

1.4 IV група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия района на 

училището. 
 

1.5 Деца, чийто братя или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото 
училище, се разпределят в І група, независимо от постоянния/настоящия 
адрес 

 

ІІ Допълнителни критерии – когато броят на децата в определената група 
надхвърля броят на местата, определени с училищния план прием, децата в 
тази група се подреждат по допълнителнте критерии. 

 

1. Дете с трайни увреждания над 50% 2 т. 
2.  Дете с един или двама починали родители 2 т. 

3. Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в 
училището. 

2 т. 

4. Дете от семейството с повече от две деца. 2 т. 

5. Други критерии, определени от община Самоков.  
5.1 Близост на училището до местоработата на един от родителите 2 т. 

 Максимален брой точки:  
 

Декларирам, че подадените от мен данни са верни и за подаването на неверни данни нося отговорност!      

 
 
Дата:..........................................                                Родител/ Настойник:............................................. 
 
 
 
Системата е разработена на базата на чл.142-147 от ЗПУО и Наредба №10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование 


