
МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА
ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, обл.Бургас

ул. „Цвятко Радойнов ” 111    тел. 0885698304-директор
                                  eл.поща- a  .  strashimirov  @  abv  .  bg

сайт - http://oudebelt.org/

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ
НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ:

1. С настоящ адрес в с.Дебелт (удостоверява се с лична карта на родителите или с
адресна регистрация – за настоящ адрес, след 01.01.2017г.) .

2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училище .
3. Деца със специални образователни потребности – назначен ресурсен учител към

учебното заведение..
4. Деца на учители или служители от ОУ  „Антон Страшимиров; 
5. Деца, завършили подготвителна група;
6. Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището;
7. Деца, близнаци или сираци; 
8. Деца,  чиито  родители  са  съгласни  да  участват  в  РП,  факултативни  часове,

извънкласни и извънучилищни форми, предлагани от училището;
9. Деца, записани в указаните срокове. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Родители  на  деца  със  СОП  трябва  да  представят  необходимите  медицински
документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза и др.

2. Родителите  да  записват  децата  си   само  с  оригинала  на  удостоверението  за
завършена подготвителна група.

3. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите
декларират това обстоятелство.

Деленето на децата по паралелки в I клас се извършва по реда на подаване на 
заявленията.
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ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В    I   КЛАС 
УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 Критерии за подбор:

1. С настоящ адрес в с.Дебелт (удостоверява се с лична карта на родителите или с
адресна регистрация – за настоящ адрес, след 01.01.2017г.) .

2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училище .
3. Деца със специални образователни потребности – назначен ресурсен учител към

учебното заведение..
4. Деца на учители или служители от ОУ  „Антон Страшимиров; 
5. Деца, завършили подготвителна група;
6. Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището;
7. Деца, близнаци или сираци; 
8. Деца,  чиито  родители  са  съгласни  да  участват  в  РП,  факултативни  часове,

извънкласни и извънучилищни форми, предлагани от училището;
9. Деца, записани в указаните срокове. 

Необходими документи

1. Заявление по образец, - попълва се на място в училището.
2. Приложение към заявлението с данни за детето и родителите(попълва се

на място в училището)
3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група.
4. Здравна книжка – с попълнени имунизации.
5. Декларация по образец за близнаци или сираци.
6. Заявление за избор на целодневна форма на организация на обучението

- по образец.
7.  Декларация за приемане и спазване Правилника за дейността на ОУ „Антон

Страшимиров“.
8. Декларация за  съгласие  за  обработване  на  лични  данни  на  децата  и

родтелите. 

Адресна регистрация на родител се  удостоверява с  документ за самоличност
или служебна бележка за адресна регистрация – показва се на комисията и не се
прилага към документите на детето.

Забележка:
При условие, че детето се отглежда от настойници, приемно семейство  и/или 
родителските права са присъдени на единия от двамата родители

1. Копие на удостоверение за настойничество, ако детето се отглежда от 
настойници;
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2.  Копие на удостоверение за приемно родителство, ако детето се отглежда в 
приемно семейство.

3.  Копие на документ от съда, когато родителски права са поверени на единия от 
двамата родители;

4. Декларация, че родителят сам отглежда детето си.

График на дейностите

Информация  за  условията,  критериите  и  графика  на  дейностите  по  приема  на
първокласници – 28.02.2017г.( на входа на училището и детската градина)
Подаване на молби/заявления в училището до 30.05.2017г..
До 07.06.2017г. записване с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна
група.
Списъкът на записаните ученици се изнася на входа на училището на 08.06.2017г.
Окончателният списък се утвърждава в срок до 15.09.2017година. 

Заявленията и документите се подават се на място в училище всеки работен ден от 9.00
– 11.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа
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До Директора
ОУ „Антон Страшмиров“
С.Дебелт                                                                                 Приел заявлението:...................
                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ________________________________________________________________________ 
Адрес: ж. к. ______________________________  бул./ул. __________________________
№ _____, бл. ________, вх. _______, ет. ______, ап. _____, тел. _____________________

            Госпожо Директор,
Моля синът/дъщеря ми ________________________________________________

да бъде записан/а/ за ученик/чка/ в първи клас на повереното Ви училище.

1. Уведомен  съм,  че  за  осигуряване  на  добра  подготовка  по  Български  език  и
литература и Математика по учебен план избираемите часовете са разпределени , както
следва:

I клас – 64 ч./год. Български език и литература; 32 -ч./год. Математика;
II клас – IV клас –32 ч./год. Български език и литература; 32 -ч./год. Математика;
2. Уведомен съм, че първи чужд език детето ми ще изучава – Английски език.
3. Запознат съм и приемам Правилника за вътрешния ред на училището.
4. Запознат съм с критериите за прием.
5. Уведомен съм, че в периода на записване от 30 май до  7 юни 2017г. трябва да

представя  всички  необходими  документи,  както  и  за  това,  че  непредставянето  на
някой     от тях в този срок, ще се счита за отказ от настоящото заявление  .

Заявявам, че с подписа си декларирам верността на всички документи, които съм 
представил и верността на саморъчно попълнената от мен таблица. Известно ми е,
че нося отговорност по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Подпис:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларирам, че:
- приемам училищния Учебен план;
- се задължавам да възстановявам нанесени щети от сина/дъщеря ми по време на 

обучението, както и изгубени или повредени безплатни учебници;
- ще информирам своевременно ръководството на училището в случай, че запиша 

детето си в друго училище преди началото на учебната година.
                   
                                                                        
                                                                                                Подпис:
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Данни за детето:

1. Име, презиме и фамилия: ______________________________________________
2. ЕГН __________________, месторождение ________________________________
3. Кое детско учебно заведение е посещавало?:_______________________________
4. Постоянен  адрес:  гр./с.  ______________,ул._________________________№

_____, бл. ______, вх. ________ет. ______ап. ______

Данни за родителите:

Майка:
1. Трите имена: _________________________________________________________
2. Месторабота: ________________________________________________________
служебен телефон: _______________________________________________________
3. Адрес /ако е различен от този на детето/ 
________________________________________________________________________,
дом. тел.: _________________, GSM: ________________________________________,
e-mail: _____________________________

Баща:
1. Трите имена:__________________________________________________________
2. Месторабота:_________________________________________________________
служебен телефон:_______________________________________________________
3. Адрес /ако е различен от този на детето/__________________________________, 
дом. тел.: _________________, GSM: ________________________________________,
e-mail: _____________________________

Родител /настойник/, подал заявлението:_____________________________________ 
________________________________________________________________________

                     /трите имена/

           

     Подпис:


