
  

 

137 СОУ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”  

ГР.  СОФИЯ ,  БУЛ.  “ЕВРОПА”  №  135,  П.К .  1336 

ДИРЕКТОР:  ТЕЛ./ФАКС 82-57-353;  КАНЦЕЛАРИЯ:  82-72-494;   

 
З А П О В Е Д 

№ 3837-215 

София,19.01.2015 г.  

 

 

Относно: Създаване на организация по приемане и записване на първокласници 
за учебната 2015/2016 година 

 

На основание Чл. 147/1/ т.9 и чл.150 /1/, т.6 от ППЗНП, г., Писмо на Министър на 

ОМН с изх. № 9105-36/09. 02. 2011 г., Писмо на Началника на РИО, София-град с изх. № 

9137-991/ 17. 12. 2014 г. и решение на педагогически съвет с Протокол № 7/19.01.2015 г.                      
 

 

Н А Р Е Ж Д А М 
 

 

І. При осъществяване  на прием и записване  на първокласници за учебната 2015/ 

2016 година да се спазят следните процедури: 

 

ДО 17.04.2015 година 

 

1.Да се оповестят решенията на заседанието на Педагогическия съвет №7/19.01.2015 г.,                                                              

проведен на на основание чл. 150, ал. 1, т. 2 от ППЗНП при следния дневен ред: 

1.1.Ред за приемане на документите на първокласниците за следващата учебна 

година при спазване изискванията на нормативната уредба. 

1.2.Приемане на график за подаване на заявления  за записване / по образец и 

необходими документи/ –  до  29. 05. 2015 г.. 

1.3. Утвърждаване на график и критерии за подбор на първокласници, и 

оповестяването им публично.  

1.4. Определяне на срок за записване на първокласниците – 05. 06. 2015 г.. 

1.5. Обсъждане и приемане на начин за записване на първокласници, които не са 

посещавали подготвителна група, но отговарят на изискванията на чл. 35, ал. 1 и чл. 36 от  

ППЗНП за встъпване в І-ви клас при навършена 7 годишна възраст. 

1.6.Обсъждане на предложение за записване на деца на 6 годишна възраст по 

желание на родителите. 

 

2. Определям състав на комисия: 

2.1. Росица Димова - председател 

2.2. Мариана Ачева - член 

2.3. Десислава Миленкова - член 

3. Определям изпълнението на процедурата по прием на първокласници да се реализира 

при спазване на следните изисквания: 



3.1.Подаване на заявление от страна на родителя по образец /може да се изтегли 

тук/  В него е задължително да бъдат посочени формите ЗИП, предлагани по учебен план 

за следващата учебна година, както и декларации за: 

причината за избор на 137 СОУ; 

познаване на правилника за дейността на училището; 

условията  за полудневна или целодневна форма на обучение. 

3.2. Прилагане на удостоверение за завършена подготвителна група – ОРИГИНАЛ. 

Той остава в училището. 

3.3.Ксерокопие от акта за раждане на детето и лична карта на родителя 

/настойника/. 

3.4.Медицинско заключение  от личния лекар за здравословното състояние  на  

детето при постъпване в първи клас, както и сведение за имунния му статус. /предават се 

на класния ръководител, освен ако детето не е с предварително установен статус за СОП/. 

3.5. Копие и оригинал на други документи оказващи роля при класирането. 

3.5. На родителя се предоставя входящ номер за внесения пакет от  документи от 

канцеларията на учебното заведение. 
 

 

ІІ. Необходими документи: 
 

1. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детска 

градина или подготвителен клас. 

2. Заявление /по образец/ с посочено информирано съгласие за избор на училището 

и познаване на ПДУ. 

3. Копие от акта за раждане. 

4. Лична карта на родителя за справка. 

5. Други документи, съобразно критериите за подбор/подават се по желание на 

родителите/ 
 

ІІІ. Критерии за подбор на първокласници и разпределение по паралелки: 
 

В случай, когато броят на подадените заявления е по-голям  от броя на местата за 

обучение, се прилагат следните критерии за подбор в училището и паралелките: 
 

наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището; - 20 т. 

близост до 137-мо училище –/доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01. 01. 

2014 г./;-  

20 т. – Люлин 1 – 2 и Модерно предградие, 

15 т. - Люлин 3, 4, 5, 

10 т. – Люлин 6, 7, 8, 9, 10 

или 5 т. – останалите  квартали на София. 

деца на учители и служители от училището; - 20 т. 

деца на работещи в сферата на образованието в общински и държавни учреждения – 15 т. 

Месторабота на родителите в района на училището – 10 т. 

-деца-сираци – 10 точки; 

-деца-близнаци- 10 точки; 

-деца на бивши ученици- 10 точки.  

Желание за полудневно обучение от 1-ви клас – 10 точки 

 

 

МАРИАНА ЗАКОВА 

Директор на 137 СОУ „Ангел Кънчев” 



 
 
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:............................................. 

Директор: М. Закова 

 

ГРАФИК  

на дейностите по прием на първокласници за учебната 2015/2016 година 

 

 

ДО 15. 09. 2015 година 
  

 До 29. 05. 2015 г. включително – подаване на заявление по образец и 

необходими документи. 

При подаване на заявленията родителите посочват вида обучение, което 

предпочитат и желание за изучаван език.  

До запълване броя на децата в паралелките, училището осигурява условия за 

проверка на училищната готовност за записаните първокласници без удостоверение за 

училищна зрялост от ДГ или ненавършили 7 години. 

 

 На  03. 06. 2015 г., в 17. 00 ч. се обявява списъци на класираните ученици. 

  

 На 04 и 05. 06. 2015 г., от 7.30 до 17.00 часа родителите приели класирането на 

своето дете предоставят на училищната комисия удостоверението за завършена 

подготвителна група/клас-оригинал. 

 На 08. 06. 2015 г. в сайта на училището се обявяват свободните места в 

паралелките за първи клас.  

 Попълването на свободните места става с приемане на документи на 08. 06. 

2015 година, до 17.30 часа. За свободни се считат местата, необходими за достигане на 

максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището. Класирането на 

допълнително подадени заявления се извършва по гореспоменатите критерии. 

В случай на класиран близнак, другият може да бъде приет над  посочения 

максимален брой ученици. 

 

 Записването на допълнителните бройки ученици се се извършва на 10. И 12. 

06. 2015 г.  

На 15. 06. 2015 г. е обявяват останалите свободни места, като попълването им 

се извършва до 15. 09.2015 г. 

На  03. 06. 2014 г., в 17. 00 ч. се обявява общ списък на класираните ученици. 

  

 На 04 и 05. 06. 2014 г., от 7.30 до 17.00 часа родителите, приели класирането на 

своето дете, предоставят на училищната комисия удостоверението за завършена 

подготвителна група/клас-оригинал. 
 

 На 06. 06. 2014 г., до 17.30 часа се обябяват списъците на паралелките с техните 

класни ръководители и свободните места в училището. За свободни се считат местата, 

необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелката, обявен от 

училището. Над максималния брой ученици се приемат само близнаци. 
 

 Попълването на свободните места става с приемане на документи на 09. и 10. 

06. 2014 година. 



  

 На 11. 06. 2014 г. се обявяват останалите свободни места, като попълването им 

се извършва до 15. 09.2014 г. 
 

17-18. 06. 2014 г. - родителски срещи за новосформираните паралелки. 

 

Забележки: Промяна на желанията за вида на паралелката се извършва с подаване 

на ново заявление. 

Записване на първокласници, които не са посещавали подготвителна група, но 

отговарят на изискванията на ППЗНП за встъпване в І-ви клас при навършена 7 годишна 

възраст, се извършва след попълване на декларация от родителите за задължително 

целодневно обучение или индивидуален план за самоподготовка в домашна обстановка, 

съгласуван с класния ръководител и психолога на училището. 

Записване на деца на 6 години  по желание на родителите става след разговор 

между училищния психолог и детето в присъствие на родител. 
 

 

 

     

 

 


