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4БЩИНА  САМоКрВ  

СИ(-"ТЕМА  А  ПPWEi1'! ИА  УЧFИИЦИ  В  ПЪРВИ  КЛАС' 
за  учсбнятц  2021I2022 го;дыиа, 

приетя  іеи  срещя  с  директорите  ня  училнщя  нц  27.01.2021 г. 

Сигтеията  еразрабvrnеиа  на  базятц  на  ч;з.1#1-141 vт  3ЛУ4 и  Нарrсlба  %1Ci1t11.09.201b Г. здг  
©рганизвция  на  дейн©стите  в,у=чи2ииtивто  абразавание. 

[. kPИTEI'цИ  за  прыем  в  ЛЪРВN КЛАС  за  учил 	град  Саи©ков  

по  = 	 КРИТЕРИЙ  
1ед  

Ьрой  
точки  Забележка  

L 	Ьлизост  на  училищетсэ  ди  nостоянння fнастпящия  
ад 	на  дететсэ. 

иге  
искн  
точки  

IТриемът  се  осъществява  
пскледоаателно  по  реда  
на  rрvпите, като  първо  се  
лрнемат  децата  от  I-ва  
група. Датата  на. 
реrмсrlзаг tия  на  
ниrтоящия  адрес  на  

1.1 I rpvna - деиа  с  постояненінистс►ящ  адрес  в  , 

~ 

~ прилежащня  район  на  училкщето  н  
постояикият lнастоящият  им  адрес  не  е  проwеняв  в  
nскледннте  наи  3 гвднни  препи  поданане  на  
звwвлеине7rо. 

1.2 II грvдa - деиз  с  псктояненiивстояш  адрес  в  
' прилежащия  район  на  учн  nнщето  поаече  от  i 

година, иQ постстянинятlнастаящнят  им  адрес  е  
променен  в  гtериода  през  пскnединте  от  l ла  3 
rодиниг  п  # 	подаване  на  заяв  тението . 

1.3 iI1 tvvrіа  - деиа  с  псктсзянен Jнасгоящ  адрес  в  

а  

дететв  се  уlдгктоверява  
ј  от  обrцниска  
адкниистрасiня. 

прилежаіция  район  на  учнлис.цс.то, иn 

~
псэrтtiяиннятlнастоящият  им  адрес  е  бил  прсзненен  

; прrз  nскледнатя  l годииа  преііи  подааіиге  на  
= заsвлеяиетс+. 

1.4 1V грvпя  - деца  с  nостяненlнастоящ  адрес  извън  
прилежащня  район  на  ичялнп tето  

1.5 Децº. чнйто  бnнтя  или  eecrпii до  12 r-одншии  ~ 
~ възряст  са  ученицн  в  съцtотv учиstище, се  

разпределят  в  i rvvna, незаиисицо  от  
постоянния /настояшая  адрес  

11, 

~ 

Допълимгелеи  крнтерин  - каrятrз  брсэят  на  деиатя  
в  определена  група  надхяърsся  броят  на  :иестита, 
оrзреде:iени  с  училнщиия  n.пин  лрием, деиата  в  тязи  
rpyna се  лоцреждат  по  полълиителннте  критерии.  

~ 
1 

1. Дете  с  трайни  уврежданки  наи  50% 2 т. 
2, ? т. дете  с  еднгн  илн  двама  пачи frLісt јэодиre~ги  
З. 	° Друrи  дeиіа  от  ссмейс-тватU кц:г  I2-годишиа  възрrпст, 

сюvчаваzizи  се  в  училхще rо  
? т. Удостоверява  се  от  

сызтвеrиот  учнлище  псз  
Админ  

4. 	; 

~ 

Деци, зявършитгн  подгсхтвн rе.iка  грулз  в  яз5рансзта  
училище  

ј  

2 т. Удестоверява  се  от  
съответисттп  учизтаэпtе  по  
Адмнн  



5.  Ј  Деге  от  семейсі 	ыо  с  повече  от  две  деца  2т. 

6.   t ДрУrи  критерии, опреде  генн  от  сбщниа  Са.иоксзв  
~ 6.1 fiлизскт  на  Учнлнщетсэ  до  местораfк►та  иа  едни  от  

родителиз  е  
'? т. Сзіузкебна  fеsгеяска  от  

рабсзтвдатела  
Мяксимялеи  брой  точки: 12 т. , 

Ii. Сроконе  з ~л  вrъrиес  rвявяие  на  приема  в  rтърsк  кляr в  учелецята  на  територнятя  игх  общкня  
Сямоков. 

I+~ Лриеч  нг  зясінсваае  в  i rrляc - етяпн  срок  
--- 

1.  Лредvстаияне  rэт  обiцина  Самоков, ресор  .,Qбразвванне" ха  
списъци  на  nодj:lежащите  за  1 кnас  за  уче6нАта  2421122 г  в  
района  на  учнлището . 

до  31.Q 1.2421 г. 

2.  Прсдоставяне  от  сабщнна  Сал+ок4в  на  угвърдена  Сястсиа  за  
прнем  на  У°ченици  в  първи  клас. , 

31.41.2U21 г. 

З. Уrвърждаване  на  учнлищния  апан-прнем  от  директора. 
Заповед  за  кQмхсия  no приема. 

до  01.03.2021 г. 

4. Приемахе  на  документн  в  училищсуга. с  конто  се  ка tдидатстна  
за  прием  и  1 к.зас  

01.03. - 15.03.2421 г. 

Ѕ. Предскттавяне  на  Заповедта  за  даценvта  училище  в  сэбщина  
Самоков  - ресор  .,С/бразсзванне". 

до  01.03.2021 г. ~ 

6. Първо  кfзаснране  съоfiрззно  подадените  заявлеиия, изггзтвяне  
на  пъранчни  списъии . 

до  22.03.2421 г. 

?. Представяне  на  пьрвнчните  списъцн  tтрите  имена, rодинд  на  
раждане, адрее, парале.зка.F в  tтби.tннна  Сам©ков  - ресор  
,:Образсэвание" 

до  30.03.2021 г. 

8.  Подава:ве  на  ннформация  от  вiiщинtrтa до  съответните  
учнлtица  за  дубnирани  деца  на  база  първнчни  слисъци . 
*Лри  rnзс. rег3впщя  про.ч.кна  -- } ч~etiv.+інвa,re г.т. експерпr „ 

дв  09.04.202 1 г. 

9.  Запнсване  на  fiъдещите  първокласницн . 
• При  негtfтхадииvст  се  uзвir,pгuea втгэрса  клисиране. 
'' Зяписване  иа  падлежащи  .іsаже  дсr се  uзsъpwii и  с.твд  тззи  
dаmu, npu иатичие  на  свабодии .иести. 

41.06 - 1 0.06.202 1 г. 

14. 4кгзицвтепни  спиrъци  с  вече  записаинте  nървоклзсиици , 
заедио  със  списък  на  неvАавлетаорените  заявлеиня, се  подиват  
до  г:г.експерт  .,С?МДС' от  всяко  училищс, скъщес~гвипо  прнец . 

до  15.06.2421 г. 

II1. (Кwи  рсловвº 
1. Крнтериите  се  прнлагат  независик}сэ  от  датыта  на  подаиане  на  документите  за  канд tдатстване  за  
nрием. 
2. Преинзира  се  пряема  на  (э-тдиwни  деца  в  nървы  кпас  до  не  псзвече  от  2-3 в  парапелка. 
3. Документи  прн  прием  - подават  се  личнго  от  риднтел: 
- заивление  по  сэбразец  от  учипнщета  (включва  зядъ.зжзsтелнU трнте  Еfмена  на  рсэднтепя, настояиi 
апрес, акту-ален  тепефюн  за  контакт; 
- акr за  раждаие  - орнrиналlк©пие  (за  сверяnане  на  ;tанните); 
- копие  на  пнчна  карта  на  сдин  от  родителите ; 
4. Ддл•ументи  при  записвяяе: 

— заяаление  с  актуални  данни  за  дететсз  н  родителя; 
- удосrоверехие  за  завършеиа  ПГ  ври rзfиал; 
- медииинскн  документ  от  лхчиия  лекар  за  3дравното  съспуяние  на  1эететvд  
• G огпед  ограничаване  на  възмвясността  за  записване  на  еено  дете  в  повече  от  едно  Учнлище  н  
заемане  на  мerro едновременнV В  tlAiCOltKQ уЧНЛНIi18, ЗаП1iС8аНетС  Д8 CCigа  СамО  с  СiрыГИН8П8 Н8 
Удостовереннет tэ  за  завършена  ПГ. В  слvчай, че  детеrо  не  е  лосещиsалв  ПГ, родителите  деклаlзкрат  
това  о1'эстятелство  при  подаване  на  документнте  за  прием. 



5. Йыфврмацията  за  реда, срвкоsеге, критериите  за  прием  и  друra инфсэр+sаиия  от  зиачение  за  
звпнсването  в  пърхн  xлar да  бъде  шнрвкв  апсэаесгена  непвсредстаенсэ  след  издаване  ка  заповедта  на  
дирсктвраt чрсз  псэставяне  на  анднсз  мяrro в  училншето, публн:куване  на  сайта  на  учитгкщето  н  пв  
друг  пвдхвдяzц  начнн. 
' Прн  ннфсэрынряне  на  общественвстта  чрез  меrrните  медин  за  прнема  в  пърsн  клас, инфармацнята  
да  бъде  кврскrиа  м  твчиа, без  пвдвежгtаиtи  е.чементн. 
6. Ilpи  фврмиране  на  паралелкитс  - да  cr спазваr разпвредfiите  на  Наредба  за  финансирансrо  на  
инсгиrуциите  в  системата  на  предучнлищивто  н  учиnн.иtнвто  сзбразввянис. 
7. Сlри  всяка  nрвмяиа  в  списъциrе  за  t к.лас, вктсэчителнсэ  дв  подtиаие  на  данните  в  Адкин  за  новаrа  
ti чебна  гвдниа, сввеаремекнв  да  бъде  nодаваuа  пис.мrна  инфо~маиия  д© гл.експерт  „t3МДС" — 
община  Самnкая. 


