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УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:  
(утвърден със заповед № 1364/23.03.2020 г. на директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

 

І. 3 (три) паралелки с 22 ученици 

ІІ. Критерии за класиране: 
Група Описание на групата 

Първа Адрес в прилежащия район на училището и не е 

променян в последните над 3 години; други деца от 

семейството до 12-год. възраст, обучаващи се в 

училището  

Втора Адрес в прилежащия район на училището и е 

променен в периода през последните от 1 до 3 години 

Трета Адрес в прилежащия район на училището и е 

променен в периода през последната 1  година 

Четвърта Адрес извън прилежащия район на училището 

Допълнителни 

критерии 

 

➢ с трайни увреждания над 50 % 

➢ с двама починали родители 

➢ други деца от семейството над 12-год. възраст, 

обучаващи се в училището 

➢ деца, завършили Подготвителна група в 

училището 

ІІІ. Избираеми учебни предмети от раздел Б на учебния 

план 

1. Български език и литература - 1 ч. седмично 

2. Чужд език (английски, испански, немски, руски език) - по избор - 2 ч. 

седмично 

 

 

ІV. Необходими документи: 

1. Заявление за записване (по образец на училището) 

2. Заявление за целодневна организация (по образец на училището) 

- по желание – подава се при записване след класиране 

3. Удостоверение за раждане - представя се за сверяване на данните 

и се връща 

4. Декларация за достоверност и обработка на лични данни 

5. Удостоверение за завършена ПГ (представя се след 30.05.2020) 
 

V. График на дейностите по приема на първокласници: 

1. Подаване на заявление: до 29 май 2020 г. (редът на подаване на 

заявлението не е предимство) 

2. Обявяване на списъци с класираните: 3 юни 2020 г., 17,00 ч. 

3. Записване на класираните: 4 и 5 юни 2020 г. (с удостоверение 

за завършена Подготвителна група) 

4. Обявяване на свободните места: 8 юни 2020 г., до 17,30 ч. 

5. Попълване на свободните места: 10 - 12  юни 2020 г. 

6. Обявяване на свободните места: 15 юни 2020 г. 

7. Попълване на свободните места: до 15 септември 2020 г. 

Документите се подават в канцеларията на училището или в кабинетите на заместник-директорите  

всеки работен ден от 8,00 до 17,00 ч. – ІІ етаж след приключване на обявеното извънредно положение във връзка с 

пандемията 
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