
120 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ”- СОФИЯ 

1421, площад “Папа Йоан Павел ІІ” №7, тел.: 02/ 866 25 93, факс: 02/865 74 67 

e-mail: ou120@abv.bg 

 

 

 

До Директора                                                                Вх.№............................................... 

 на 120 ОУ ”Г. С. Раковски” 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за прием на ученик в І клас 

 

от  ................................................................................................................................ 

                    /трите имена на родител/ настойник/ 

 

Адрес....................................................... ................................................................... 

 

телефони за връзка..................................................................................................... 

  

                                    Госпожо Директор, 

 

Моля ........................................................................................................................... 

/трите имена на детето/ 

 

Роден/а на....................................................., да бъде приет /а/ в І клас за учебна  

2017/2018 година . 

1. Уведомен/а съм, че Столичният общински съвет и Педагогическият съвет са  приели 

критерии за прием и съм запознат/а с тях. 

 2.  Уведомен/а съм за точките, които носят отделните критерии, и за това, че саморъчно 

трябва да ги отразя в таблицата, като оградя критерия, на който отговарям и съответния 

брой точки. 
 ОБЩИ КРИТЕРИИ  ТОЧКИ 

1.  Настоящ, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/ настойника в 

границите на определената за училището прилежаща територия 

43т. 

2.  Настоящ адрес на родителя/ настойника в административния 

район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията 

на СО 

30т. 

3.   Настоящ адрес на родителя/ настойника в административния 

район на училището, различен от постоянния адрес на територията 

на СО 

29т. 

4.  Настоящ адрес на родителя/ настойника съседен на  

административния район на 120 ОУ 

28т. 

5.  Настоящ адрес на родителя/ настойника на територията на СО 20т. 

6. Дете завършило подготвителна група в 120 ОУ 20т. 

7.  Други деца от семейството, обучаващи се в 120 ОУ 20т. 
8.  Адрес на месторабота на един от родителите в границите на 

определената за училището прилежаща територия . 

10т. 
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9. Адрес на месторабота на един от родителите в  административния район 

на училището 

8т. 

 СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ  

10.  Сираци / полусираци 22т./20т. 

11. Дете с трайни увреждания над 50 % 20т. 

12.  Дете от многодетно семейство 20т. 

13.  Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете 20т. 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ  

14. Деца от микрорайона на училището 10т. 

15.  Деца,  чийто братя и сестри са учили в 120 ОУ 6т. 

16  Деца, обучаващи се в детски учебни заведения на територията на 

административния район на училището- район „Лозенец“ 

6т. 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

При равен брой точки приемът се осъществява по следния ред: 

 

 

1. Деца от подготвителна група в 120 ОУ 

2. Близнаци 

3. Чрез жребий в присъствието на нотариус. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КРИТЕРИИ 

1………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………….. 

6…………………………………………………………………………………………. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Декларирам с подписа си за верността на всички документи, които съм 

представил/а  и верността на саморъчно попълненото от мен заявление. 

Известно ми е, че нося отговорност по чл. 313 от НК за посочване на неверни 

данни. 

Декларирам, че съм съгласен/а да представя личните си данни на комисията по 

прием на документи в 120 ОУ. 

гр. София 

Дата:  …………………                                        Подпис:……………………… 

 
!!!Моля, документът да бъде принтиран двустранно (на един лист). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


