
ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

1. График на дейностите по приема в първи клас: 

Дейност Срок Отговорник 

Първо класиране 

Прием на заявления (по образец) за 

записване 

до 17:00 ч. на 

30.05.2019 г. 

Училищна комисия 

Обявяване на списъците с класираните 

ученици на първо класиране 

до 14.00 ч. на 

05.06.2019 г. 

Записване на класираните деца в първи 

клас 

до 17:00 ч. на 

12.06.2019 г. 

Първа родителска среща 04.06.2019 г. от 

18.00 ч. 

Второ класиране 

Обявяване на свободните места след първо 

класиране 

до 17:00 ч. на 

13.06.2019 г. 

Училищна комисия 

Приемане на заявления за участие във 

второ класиране 

до 17:00 ч. на 

18.06.2019 г. 

Обявяване на списъците с класираните 

ученици на второ класиране 

до 17:00 ч. на 

20.06.2019 г. 

Записване на класираните деца на второ 

класиране 

до 17:00 ч. на 

26.06.2019 г. 

Обявяване на свободните места след второ 

класиране 

до 12:00 ч. на 

27.06.2019 г. 

Изпращане до кмета на Община Добрич на 

списък на децата, записани в първи клас 

до 05.07.2019 г. Директор 

Трето класиране 

Втора родителска среща /по паралелки/ 10.09.2019 г. от 

18.00 ч. 

Класни ръководители 

Попълване на свободните места до 17:00 ч. на 

13.09.2019 г. 

Училищна комисия 

 

2. Необходими документи при подаване и при записване в първи клас: 

 Попълнено заявление по образец;  

 Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване; 

 Лична карта на подаващия заявлението за удостоверяване при поискване; 

 Документи (при необходимост), доказващи критерии от заявлението за прием; 

 Документи за настойничество, ако заявлението е подадено от настойник; 

 Удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е 

посещавало ПГ (за върналите се от чужбина). 



3. Критерии за точкообразуване при прием на ученици в първи клас:  

№ Критерии за класиране Точки Пояснения 

1. Първа група – деца с постоянен/настоящ 

адрес в прилежащия район на училището, 

който не е променян в последните над 3 години 

преди подаване на заявлението или дете, чиито 

братя или сестри до 12-годишна възраст са 

ученици в СУ „П. Р. Славейков”, независимо 

от настоящия им адрес 

30 Лична карта или 

попълване на декларация 

2. Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес 

в прилежащия район на училището, който е 

променен в периода през последните от 1 до 3 

години преди подаване на заявлението 

20 

3. Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес 

в прилежащия район на училището, който е 

бил променен през последната една година 

преди подаване на заявлението 

15 

4. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ 

адрес извън прилежащия район на училището 

към деня на подаване на заявлението 

10 

5. Дете с трайни увреждания над 50 % 10 Експертно решение на 

ТЕЛК или НЕЛК (копие) 

6. Дете с починали родители /сирак/полусирак/ 15 Акт за смърт (копие) 

7. Наличие на други деца от семейството над 12-

годишна възраст, обучаващи се в училището 

15 Проверка в училище 

8. Деца, завършили подготвителна група в СУ „П. 

Р. Славейков”, които са записани преди 1 

декември на предходната година 

10 Проверка в училище 

9. Близост на училището до местоработата на 

един от родителите/настойниците 

10 Служебна бележка, 

издадена от работодател 

10. Дете, чиито роднини (баба, дядо), грижещи се 

за тях, живеят в прилежащия район на 

училището 

10 Декларация, попълнена 

от родител 

 

 


