
                                                                        

                                                                                                 До Директора 

                                на СУ ”Иван Вазов” 

                                гр.Плевен 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
за класиране за прием в ПЪРВИ клас за учебната 2020 / 2021 година 

 

от: ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

/ трите имена на родителя ( настойника )  / 

 

постоянен/настоящ адрес: .................................................................................................................................................................................................................. 

 

е-mail адрес: ...........................................................................................................................                   телефон: .............................................................................. 
 

Господин Директор,  

 
заявявам, че желая детето ми  ........................................................................................................................................................................................................  
                                                                                                                                               / трите имена на детето  / 

ЕГН................................................................                да бъде класирано за прием в първи клас за учебната 2020 / 2021 година. 

                  Запознат/а съм с критериите за класиране и точките, които те носят и желая да кандидатствам по 

                  собственоръчно заявените, по-долу такива: 
           

 

№ 

 

Критерии 

 
Точ

-ки 

Точки за 

кандидатстване    
(изписват се 

собственоръчно 
от родителите) 

Необходими документи 
(приемат се и се сверяват с 

оригиналите от служебно лице) 

1. Постоянен/настоящ адрес в прилежащия 

район над 3 години преди подаване на 

заявлението 

80   Удостоверение за промени на    

 постоянен/настоящ адрес, издадено     

 от общинската администрация 

2. Постоянен/настоящ адрес в прилежащия 
район от 1 до 3 години преди подаване на 

заявлението 

70  Удостоверение за промени на 
постоянен/настоящ адрес, издадено 

от общинската администрация 
3. Постоянен/настоящ адрес в прилежащия 

район до 1 година преди подаване на 

заявлението 

60  Удостоверение за промени на 
постоянен/настоящ адрес, издадено 

от общинската администрация 
4. Постоянен/настоящ адрес извън 

прилежащия район преди подаване на 
заявлението 

50  Удостоверение за промени на 

постоянен/настоящ адрес, издадено 
от общинската администрация 

5. Дете сирак/полусирак 20  Копие от Акт за смърт на починалия 

родител 
6. Дете с трайни увреждания над 50 %  20  Копие от Експертно решение на 

ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК 

7. Дете, което има брат или сестра в 

училището през настоящата учебна година 
20  Удостоверява се с документ от 

училището 
8. Дете, завършило ПГ в училището 20  Удостоверение за завършена 

подготвителна група 
 Общ брой точки:    

 
         Уведомен/а съм, че при записване на детето в І клас трябва да представя оригинал на Удостоверение 

за завършена подготвителна група на детето.    

 Декларирам с подписа си за верността на всички представени документи за кандидатстване и 

собственоръчно попълнената от мен таблица.                                       

        

        Дата:...........................................................             Родител/настойник/:...............................................................................                  
                                                       / подпис / 


