
Приложение № 1 

СУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ – ГРАД ДОБРИЧ 

          Добрич 9300      тел./ факс 058 60 44 33 

ул. „Ангел Кънчев“ № 2     e-mail: prslaveikov@abv.bg 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС 

УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА 

№ 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  

25 Лична карта или 

Удостоверение за 

настоящ адрес от ГРОН 

 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 

15 

 Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес 

в прилежащия район на училището, който е бил 

променен през последната една година преди 

подаване на заявлението 

10 

 Четвърта група – деца с постоянен/настоящ 

адрес извън прилежащия район на училището 

към деня на подаване на заявлението 

5 

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

ТЕЛК или НЕЛК (копие) 

3. Дете с починали родители /сирак/полусирак/ 5 Акт за смърт (копие) 

4. Други деца от семейството над 12-годишна 

възраст, обучаващи се в училището 

10 Справка в училище 

5. Дете от семейство с повече от две деца 5 Акт за раждане на децата 

(копие) 

6. Близост на училището до местоработата на един 

от родителите/настойниците 

10 Служебна бележка, 

издадена от работодател 

7. Дете, чиито роднини (баба, дядо), грижещи се за 

тях, живеят в прилежащия район на училището 

10 Декларация, попълнена 

от родител 

 Всички критерии трябва да са актуални към момента на подаване на заявлението 

и се доказват при необходимост. 

 При открити несъответствия и некоректна информация, детето отпада от 

класирането, но може да кандидатства при следващо класиране след подаване на 

ново заявление. 

 Максимален брой точки за класиране – 100. 

 Класирането се извършва по утвърдения график. 

 Записването на класираните ученици се извършва по утвърдения график, обявен 

на сайта на СУ “ Петко Рачов Славейков”- град Добрич. 


