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Вх.№ ………………./………………….                                                         Приложение  № 2 към т.8.1. на Раздел III 

/попълва се от комисията по приема в училището/ 

 

ДО  ДИРЕКТОРА  НА  

 

……………………………………………………………. 

                              /училище/ 

ГР./С. ………………………………………………….. 

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС 

От ………………………………………………………………………………………………................ 

/три имена на родителя/настойника/ 

Постоянен/настоящ адрес 

…………………………............................................................................................................................ 

Телефон  за връзка…………………………........... e-mail………………………………….......................... 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР, 

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми 

……………………………………………………......................................................................................да бъде приет/а в 

повереното Ви училище в I клас за учебната 2022/2023 година. 

 

Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии: 

 

№ А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ 

Посочва се най-благоприятният за 

ученика постоянен или настоящ 

адрес. Изписва ж.к., улица, №, бл., 

ет. 

1. ПЪРВА 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; 

от 2019 г. и преди това  

- деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в 

същото училище. 

 

 

.........................................................................................................................

Име, презиме и фамилия на брат/сестра, ученик/чка  

...................................  

клас 

2. ВТОРА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район 

на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им 

адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди 

подаване на заявлението. /считано от 2021, 2020/ 

 

3. ТРЕТА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район 

на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен 

през последната една година преди подаване на заявлението./след 

01януари 2022/ 

 

4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА– деца с постоянен/настоящ адрес извън 

прилежащия район на училището към деня на подаване на 
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заявлението. 

 Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ДА/НЕ 

1. Дете с трайни увреждания над 50 %   

2. Дете с един или двама починали родители   

3. 
Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в 

училището  
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------  

Име, презиме и фамилия на брат/сестра ученик/чка 

 

клас 

4. 
Дете от семейство с повече от две деца, които са в задължителна 

училищна възраст (16 години) 
 

 Задължителни  документи за кандидатстване:  
При наличие 

въведете „ДА“ 

1. Удостоверение за промени на  настоящ адрес, издадено от отдел «ГСР» - общинска 

администрация Сандански. 
 

 

Детето ми посещава подготвителна група в............................................................................ .................................................. 

                                                           (наименование на детска градина/) 

Желая/ не желая  дъщеря ми/синът ми да посещава групите за целодневна организация на учебния ден /огражда се 

верният отговор/ 

 

Декларирам: 

 

1. Запознат/а/ съм със Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на 

община Сандански 

2. Запознат/а/ съм с правилата за целодневна организация на учебния ден в училищата, за които кандидатствам. 

3. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под 

специален режим на защита. 

4. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл.313 от Наказателния 

кодекс. 

 

  Заявлението е подадено от: .................................................................................................. ............... 

                 

                                                                             / име и фамилия/ 

 

  Дата:.......................                                                                                               ………………… 

/подпис/       

Служител: ............................................................................................................................................ 

                                                       

    /име и фамилия/ 

Дата:.......................                                                                                               ………………… 

/подпис/       
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