
90 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Ген. Хосе де Сан Мартин” 

гр. София, район  “Люлин”, ул. 204 N 3, п.k.1336 

тел.: 8250854;   e-mail : sou_90@abv.bg; www.sou90.org 

 

ВХ.№.............................                                  До Директора 

                                                               На 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” 

                                                               Гр.София 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
за прием на ученик в І клас 

от…………............................................................................................... ..      

родител на................................................................................................... 

ЕГН на детето..........................., месторождение.................................... 

 адрес:гр....................................., район....................................................               

ж.к./ул......................................................................................................... 

телефон,GSM........................................e-mail........................................... 

  Госпожо Директор, 

Желая синът ми/ дъщеря ми да бъде записан/а в повереното Ви училище в 

първи клас за учебната 2017/2018 год.с изучаване на : 

............................................................................................... 
/английски, испански, / 

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В  К Л А С И Р А Н Е 

 

№ А. ОБЩИ  КРИТЕРИИ Брой 

точки 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ 

1. Настоящ адрес, съвпадащ с 

постоянния адрес на родителя в 

определения район на училището 

43 т. Удостоверение за настоящ адрес на 

един от родителите, издадено от 

съответната общинска 

администрация преди датата на 

класирането на детето 

Лична карта на един от 

родителите. 

2. Настоящ адрес на родителя в 

административния район на 

училището, съвпадащ с 

постоянния адрес на територията 

на Столична община 

30 т. Удостоверение за настоящ адрес на 

един от родителите, издадено от 

съответната общинска 

администрация преди датата на 

класирането на детето 

Лична карта на един от 

родителите. 

3. Настоящ адрес на родителя в 

административния район на 

училището, различен от 

постоянния адрес на територията 

на Столична община 

29 т. Удостоверение за настоящ адрес на 

един от родителите, издадено от 

съответната общинска 

администрация преди датата на 

класирането на детето 

Лична карта на един от 

родителите. 

4. Настоящ адрес на родителя, 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на 

mailto:sou_90@abv.bg


съседен на административния 

район на най-близкото училище 

един от родителите, издадено от 

съответната общинска 

администрация преди датата на 

класирането на детето 

Проверка от Комисията. 

5. Настоящ адрес на родителя на 

територията на Столична община 

20 т. Удостоверение за настоящ адрес на 

един от родителите, издадено от 

съответната общинска 

администрация преди датата на 

класирането на детето 

При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. 

Ако кандидатстващия отговаря на повече от един от посочените критерии, се взема 

предвид този, който носи по-голям брой точки. 

6. Други деца в семейството, 

обучаващи се в училището 

20 т. Удостоверява се от училището по 

системата АДМИН 

7. Дете, завършило подготвителна 

група в 90 СУ 

20 т. Удостоверява се от училището по 

системата АДМИН 

8. Адрес на месторабота на един от 

родителите в границите на 

определената за училището 

прилежаща теритария. / в района 

на 90 СУ / 

10 т. Служебна бележка от работодателя 

с изх.№ , мокър печат с подпис и 

ЕИК на работодателя. 

9. Адрес на месторабота на един от 

родителите в административния 

район на училището /район 

Люлин/ 

8 т. Служебна бележка от работодателя 

с изх.№ , мокър печат с подпис и 

ЕИК на работодателя. 

10. Интерес към изучаване на 

испански език 

11 т. Удостоверява се чрез заявлението 

за прием 

11. Интерес към обучение по 

математика чрез JUMP MATH 

11 т. Удостоверява се чрез заявлението 

за прием 

 Б. СОЦИАЛНИ  КРИТЕРИИ   

12. Дете с двама починали родители 22 т. Акт за смърт на родителите и 

Удостоверение за раждане на 

детето. 

13. Дете с един починал родител 20 т. Акт за смърт на родителя и 

Удостоверение за раждане на 

детето. 

14. Дете с трайни увреждания над 

50% 

20 т. Удостоверява се с решение на 

ТЕЛК. 

15. Дете от многодетно семейство 20 т. Удостоверение за раждане на 

децата. 

16. Дете, настанено за отглеждане в 

приемно семейство или 

осиновено дете 

20 т. Съдебно решение или писмо от 

съответната дирекция „Социално 

подпомагане“. 

 

Моля, отбележете критериите, които са валидни за Вас ! 

Желая детето да се обучава в паралелка на целодневно обучение  – ДА / НЕ  

 

Подал заявлението:.............................................................../ ....................... 
Име и подпис на родител 


