
ДО ДИРЕКТОРА  

НА ОУ“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ‘‘                                               Вх.№……………… / ……….2020г. 

ГР. КАРНОБАТ 

 

                                                                                                                                             

                                                               

   ЗАЯВЛЕНИЕ 
за кандидатстване  за прием в първи клас за учебната 2020/2021г. 

от………………………………………………………………………………………………………. 

/име, презиме, фамилия/ 

Майка на ………………………………………………………………………………………………... 

Адрес: гр./с./…………………………….. ул………………………………………..№……. бл. ....… 

вх. ……… ет………. ап.…… 

Еmail: ……………………. ТЕЛЕФОН: ……………………………… 

Месторабота ………………………………………. Длъжност………………………………………. 

 

Баща  на ………………………………………………………………………………………………... 

Адрес: гр./с./…………………………….. ул. ……………………………………….. №…….  

бл. .......  вх.……… ет… ……. ап. …… 

Еmail: …………………………………………………., ТЕЛЕФОН: ………………………………… 

Месторабота ………………………………………. Длъжност………………………………………. 

 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Желаем  детето ни, 

………………………………………………………...................................ЕГН……………………             

Адрес: гр/с./…………………….. ул. ……………………………………….. №…… бл…….вх…… 

ет. ………. ап. ……  

да бъде прието за първи клас за учебната 2020 /2021 г. 

 

ИНФОРМИРАНИ СМЕ,ЧЕ: 

- в училищният учебен план за първи клас  са включени следните задължителни учебни 

часове: 

Учебен 

прдмет 

БЕЛ Математика Околен 

свят 

Музика Изобр.изк Техн.и 

Предприем. 

Физ.въз. 

и спорт 

Часове/ 

Седм. 

7 4 1 2 2 1 2 

В  училищният учебен план за първи клас са включени и три избираеми учебни часове. 

В тази връзка избираме детето ни  да получи разширена подготовка по един от следните 

учебни предмети:  

□ БЕЛ /1 час/                    □ Математика /1час/                      □ Музика /1 час/          

□ Руски език /1 час/             □ Околен свят/1 час/     □ Английски език/1 час/ 



 

ИНФОРМИРАНИ сме, че: 

- детето ни ще се обучава целодневно в смесен блок сутрин и след обяд; 

- учебните часове започват в 8:20ч., детето ни трябва да е в училище не по-късно от     

8:10ч. 

- можем да го вземем от училище след 16:30ч. 

- училището осигурява обедно хранене - кетъринг, срещу заплащане от родителите. 

УВЕДОМЕНИ СМЕ, че при записване на детето в първи клас трябва да представим 

оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група или да подадем 

декларация, че детето не е посещавало ПГ. Срок от  03.06.2020г. до 05.06.2020г. 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ  с обстоятелството, че непредставянето на документите в 

посочения срок, се счита за отказ от настоящото заявление. 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ с критериите за класиране, за прием в случай, че броят  на 

подадените заявления за приемане в първи клас до 17.00ч. на 29.05.2020г. е над 

нормативно определения брой. 

 

№ Критерий Да /Не Приложен 

документ 

1. Дете с един или двама починали родители, 

настанено в специализирано заведение или 

резидентна услуга 

  

2. Деца със заболяване, съгласно Наредба за 

медицинска експертиза на работоспособността до 

16г. 

  

3. Деца, които имат братя или сестри  обучаващи се в 

училището към 15.09.2020г. 

  

4. Деца, завършили ПГ в училището   

5. Деца, чиито родители са с адресна регистрация в 

района, намиращ се в близост до училището. 

  

6. Деца, чиито родители за с адрес на месторабота в 

близост до училището. 

  

7. Деца близнаци.   

 

Дата:……………… 

 

С уважение: 

1…………………………………………      2…………………………………………….. 

                       /подпис/                                                                    /подпис/ 

 

 

 Телефон за връзка:………………………………………………… 

 Еmail:……………………………………………………………….. 


