
 

График на дейностите за прием на ученици в първи 

клас 

2020/2021 учебна година 

 Необходими документи, свързани с приема на децата и учениците: 

1. Попълнено заявление за участие в прием по образец в канцеларията на 

училището или попълнен електронен формуляр; 

2. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за 

удостоверяване при поискване. 
 

Необходими документи, при записване на децата и учениците: 

1. Попълнено заявление за записване по образец; 

2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование в 

оригинал; 

3. Декларация, че детето не е посещавало група за задължително предучилищно 

образование (за децата, кандидатстващи за прием в първи клас, завръщащи се от 

чужбина). 

Прием на заявление по образец и всички други 

необходими документи, свързани с приема на децата. 

21.04 – 29.05.2020 г. 

Обявяване на списъците с класираните ученици на 

видно място в училището и на електронната страница 

sou4emi.info. 

До 03.06.2020 г.

Записване на класираните ученици. Записването става 

само с оригиналите на удостоверението на завършена 

подготвителна група. 

05.06 - 30.06.2020 г. 

Обявяване на свободни места след първо класиране. (за 

свободни се считат местата необходими за 

достигане на максималния брой ученици в паралелка, 

обявен от училището) 

До 06.07.2020 г. 

Попълване на свободните места. До 11.09.2020 г. 

 



 
 

 

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 

ГОДИНА 

За осъществяване на приема в първи клас водещ критерий е близостта на училището до 

постоянния/настоящия адрес на детето. 

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в 

училището, се разпределят в следните групи:  

1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в близост до училището и 

постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди 

подаване на заявлението – 4 т. 

2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в близост до 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 – 3 т. 

3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в близост до училището, но 

постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди 

подаване на заявлението – 2 т.  

4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес, отдалечен от района на училището 

към деня на подаване на заявлението – 1 т. 

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-

благоприятен за ученика.  

* Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се 

приемат децата от първа група.  

Когато с броя на децата в определена група се надхвърля броят на местата, определени 

с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните 

допълнителни критерии:  

1. дете с трайни увреждания над 50 % - 3 т.  

2. дете с един или двама починали родители – 3 т.  

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 3 т.  

* Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, 

се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.  

4. дете от семейство с повече от две деца – 2 т.  

* Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено 

заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния 

родител, може да се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, 

съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. 


