














                                  
                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 
 

КРИТЕРИИ И ГРАФИК ЗА ПРИЕМ 
на ученици в І клас за учебната 2017/2018 година 

     Брой паралелки: 2   
     Брой ученици: 44                          

        
   Необходими документи за участие в класиране : 

      1. Заявление за приемане в I клас (по образец на община Троян); 
      2. Копие от акта за раждане на детето. 
      3. Документи, доказващи предимство: 

- удостоверяване на настоящ адрес на родителя/настойника (с лична карта 
или с удостоверение за настоящ адрес);  

- решение на ДЕЛК/НЕЛК за деца с трайни увреждания над 50%; 
- служебна бележка от местоработата на родител в района на училището; 
- за специфичните случаи: декларация от родител/настойник за многодетно 

семейство, за самотен родител или препис-извлечение от акт за смърт на родител/и. 
 
 Необходими документи за записване : 

- оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група/клас; 
 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА ЗА I КЛАС 
 
Подаване на заявления за участие в класиране до 02.06.2017 г. 
Обявяване на списъците с класираните ученици в I клас 06.06.2017 г. 
Връщане на оригиналите на удостоверенията за завършена  
подготвителна група на некласираните за I клас ученици 

от 15 ч. на 06.06.2017г 

Записване на класираните ученици        07 - 08.06.2017 г. 
Обявяване на списъците на записаните ученици за I клас  и на 
свободните места след първото класиране 

09.06.2017 г. 

Попълване на свободните места след първото класиране 12 – 13.06.2017 г. 
Обявяване на свободните места след второ класиране 14.06.2017 г. 
Обявяване на списъците със записаните ученици 15.06.2017 г. 
Приемане на документи за свободните места  до 14.09.2017 г. 
Утвърждаване от директора на окончателните списъци на 
приетите ученици в I клас  по паралелки 

До 15.09.2017 г. 

Родителски срещи     14.06.2017 г. – 17.30ч.    
       07.09.2017 г. – 17.30 ч. 

  

                       КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПРИ КЛАСИРАНЕ 
Близост на училището до настоящ адрес на родителите/ 
настойниците 

6 точки 

Дете с трайни увреждания над 50% 5 точки 
Специфични случаи* до 4 точки 
Друго дете на семейството, което учи в СУ „В. Левски” 3  точки 
Месторабота на родител в района на училището 1 точка 

*Специфичните случаи включват :  дете сирак, полусирак, на  самотен родител или 
от многодетно семейство 


	za-sglobka1
	za-sglobka2
	za-sglobka3

