
 
ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС      Приложение № 2 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година 

 

Име, презиме, фамилия.......................................................................................... 
№ по 

ред 
КРИТЕРИИ 

Брой 

точки 
Забележка 

I. Близост на училището до постоянния/настоящия адрес 

на детето.  

 

 

 

 

 

 

 

не 

носи 

точки 

 

 

 

 

 

Приемът се осъществява 

последователно по реда на 

групите, като първо се приемат 

децата от I-ва група. 

Настоящият адрес на детето се 

удостоверява от общинска 

администрация. 

1.1 I 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 II група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 

район на училището повече от 1 година, но 

постоянният/настоящият им адрес е променян в периода 

през последните от 1 до 3 години преди подаване на 

заявлението. 

1.3 III група - деца с постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището, но 

постоянният/настоящият им адрес е променян в 

последната 1 година преди подаване на заявлението. 

1.4 IV група – деца с постоянен/настоящ адрес извън района 

на училището 

1.5 Деца, чиито братя или сестри  са ученици в същото 

училище, се разпределят в  I група, независимо от 

постоянния/настоящия 

II. Допълнителни критерии – когато броят на децата в 

определена група надхвърля броят на местата, 

определени с училищния план прием, децата в тази група 

се подреждат по допълнителните критерии. 

1. Дете с  трайни увреждания над  50 % 2 т.  

2. Дете с двама починали родители  2 т.  

3. Деца, които имат брат или сестра, ученици в избраното 

училище 

2 т. Удостоверява се от 

съответното училище по 

Админ 

4. Деца, завършили подготвителна група в избраното 

училище  

2 т. Удостоверява се от 

съответното училище по 

Админ 

5. Дете от семейство с повече от две деца 2 т.  

6. Други критерии, определени от община Самоков   

6.1 Близост на училището до месторабота на един от 

родителите 

2 т. Служебна бележка от 

работодателя 

 Максимален брой точки: 12 т.  



 
 

 

Получен брой точки: ..................................... 

 

Класирано:               ДА             НЕ         /вярното се огражда/ 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  РУМЯНА ПАВЛОВА:    ................................. 

                         Старши учител начален етап       /подпис/ 

 

 

Членове:  

 

1. Любомира Тинчева -             ................................ 
Старши учител  ГЦОУД I – IV клас             /подпис/ 

 

 

2. Ани Аврамова - Шейнова  -  ................................    
Старши учител начален етап                       /подпис/ 

 

 

3. Боянка Чамова  -                    .................................. 
Старши учител начален етап                      /подпис/ 

 

 

4. Анелия Георгиева -                ....................................   
  Старши учител начален етап                    /подпис/ 

 

 

 

Съгласувал член на Обществения съвет: 

 

 

Искра Радева - ........................................ 
    /подпис/ 

 


