
                                    

                                                                                                                                                            

 

Критерии за  прием на деца в I клас в III ОУ „Ангел Кънчев” за учебната 

2018/2019 година 

 

1. Водещ критерий: Постоянен или настоящ адрес на родителите/настойниците на детето в 

района между бул. „Цар Освободител”, бул. „Ян Палах”, ул. „Евлоги Георгиев” и бул. 

„Христо Смирненски”, както и в ж.к. „Изгрев“, местност „Малка Кокарджа“ и местност 

„Франга Дере“.  

1.1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и 

същият адрес не е променян в последните 3 (три) години, предхождащи датата на 

подаване на заявлението; 

1.2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището 

повече от 1 (една) година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода 

през последните от 1 (една) до 3 (три) години, предхождащи датата на подаване на 

заявлението; 

1.3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, 

като същият адрес е променен в рамките на 1 (една) година преди подаване на 

заявлението; 

1.4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на 

училището към деня на подаване на заявлението. 

      Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се 

приемат децата от първа група. 

 

2. В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с 

училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни 

критерии със съответния брой точки: 

2.1. дете с трайни увреждания над 50 % -  30 точки; 

2.2. дете на двама починали родители – 30 точки; 

2.3. други деца от семейството, обучаващи се в училището – 100 точки;  

2.4. деца, завършили подготвителна група в училището – 100 точки; 

2.5. поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища – от 50 

до 41 точки. (първо желание – 50 т., второ желание – 49 т. ... 10-то желание- 41 точки). 

   Необходими документи за записване 

1. Заявление до директора (по образец на училището) 

2. Копие и оригинал (за сверка) на Удостоверение за раждане на детето 

3. Копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация – само за децата, които 

по някаква причини не фигурират в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община 

Варна.  

4. Оригинал на удостоверeние за завършено задължително предучилищно образование 

5. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 10 от Системата от правила за 

електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна 
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