Пореден №.....………..

ДО ДИРЕКТОРА НА

Вх.№.....………./……..2017г.

34 ОУ „СТОЮ ШИШКОВ”

ЗАЯВЛЕНИЕ
за прием в предучилищна група
на…………………………………………………………………………………………………….
дата на раждане………………………….……месторождение…………………………………..
постоянен адрес: гр………………………..район…………………………………………………
ж.к./ бл./ул……………………………………………………………………………………………
настоящ адрес: гр………………………….район………………………………………………….
ж.к./бл./ул……………………………………………………………………………………………..
посещавал предучилищна група в…………………………………………………………………
Госпожо Директор,
1. Желая детето ми да бъде записано в повереното Ви училище в предучилищна група за
учебната 2017/2018 г.
2. В момента е на възраст .................години и ................ месеца,
3. Запознат/а съм с критериите за прием и точките, които носят отделните критерии.
4. Уведомен/а съм за това, че собственоръчно трябва да впиша в таблицата точките и представя
за проверка на комисията необходимите документи.
6. Уведомен/а съм, че комисията по прием няма ангажимент и няма да попълва или допълва
непопълнени от мен данни и/или точки.

Уведомен/а съм, че в периода от 5 юни до 7 юни 2017 г. трябва да запиша
детето си срещу подпис в канцеларията на 34 ОУ, както и за обстоятелството,
че непотвърждаването в този срок ще се счита за отказ от настоящото
заявление.
7.

Дата………......…….

Подал заявлението……..…............................................... .....……………..
/име и фамилия/

Проверка на документи………………………………

/подпис/

Приел заявлението…………………………………

/да/забележка/

Данни за родителите
Майка………………………………………………………...................……………………………..
Трудов статус, месторабота

Тел./ GSM

e-mail

Баща…………………………………………………………………………………………………...
Трудов статус, месторабота

Тел./ GSM

e-mail

Брой
точки

КРИТЕРИИ

Собственоръчно
попълнени
брой точки

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/
43
настойника в границите на определената за училището прилежаща
територия/.
Настоящ адрес на родителя/ настойника в административния
2
30
район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията
на Столична община.
Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район
3
29
на училището, различен от постоянния адрес на територията на
Столична община.
Настоящ
адрес
на
родителя/настойника,
съседен
на
4
28
административния район на най- близкото училище.
Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на
5
20
Столична община.
Забележка: При класирането детето получава точки само по един от критериите от т . А до т . Д.
Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид
този, който носи по-голям брой точки.
Дете, завършило подготвителна група в 34 ОУ.
6
20
/проверка в база данни на училището/
Други деца от семейството, обучаващи се в 34 ОУ.
7
20
/проверка в база данни на училището/
Име,фамилия ……………………………………..
Клас………….
Адрес на местоработата на един от родителите в границите на
8
10
определената за училището прилежаща територия.
Адрес на местоработата на един от родителите в
9
8
административния район на училището /район „Красно село”/.
10 Дете с двама починали родители.
22
1

11

Дете с един починал родител.

20

12

Дете с трайни увреждания над 50 %.

20

13

Дете от многодетно семейство.

20

14

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или
осиновено дете
Родител/ настойник/, работещ в сферата на образованието

20

15
16

Деца на ученици, братя и сестри завършили 34 ОУ.

12
10
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

Заявявам, че с подписа си декларирам верността на всички документи, които съм представил/а
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 на лицето попълнило таблицата……………………………./………………………………..
/подпис/

/фамилия/

