
 

 

Средно училище   

„Св. св. Кирил и Методий”  – 
  гр. Смолян 

  

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС    

КРИТЕРИИ И ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ   

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  
  

Настоящите Правила за прием на ученици в първи клас се вземат на основание „Система 

за прием в І-ви клас в училищата на територията на община Смолян, осъществяващи прием в 

І-ви клас.“  

  

І. За първи клас, учениците ще бъдат приемани по паралелки в дневна форма на обучение 

ІІ. Задължителни критерии и необходимите документи за тяхното удостоверяване:  

  

№  А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ  

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ –  
за първа, втора, трета и четвърта 

групи  

  
  

1.1.1.  

 Първа група – деца с постоянен/ настоящ 

адрес в прилежащия район на училището и 

постоянният/настоящият им адрес не е 

променян в последните над 3 години преди 

подаване на заявлението.  

20 т.  

  

- Оригинал на удостоверение за 

промени на постоянен адрес на 

детето, издадено от  

съответната администрация;  
  

- Копие на удостоверение за раждане 

на детето;  

  

- Лична карта /за постоянен адрес/ на 

родителя.  

  
  

1.1.2.  

 Втора група – деца с постоянен/ настоящ 

адрес в прилежащия район на училището 

повече от 1 година, но постоянният/ 

настоящият им адрес е променен в периода 

през последните от 1 до 3 години преди 

подаване на заявлението.  

                                                                  15 т.  

  
  

1.1.3.  

 Трета група – деца с постоянен/настоящ 

адрес в прилежащия район на училището, 

но постоянният/настоящият им адрес е бил 

променен през последната една година 

преди подаване на заявлението.  

                                                                  10 т.  

  
  

1.1.4.  

 Четвърта група – деца с постоянен/ 

настоящ адрес извън прилежащия район на 

училището към деня на подаване на 

заявлението.  

                                                                   5 т.  

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е 

по-благоприятен за ученика.  
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       Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя  на 

местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според 

следните допълнителни критерии:  

№  
Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

  

1.2.1.  

  

Дете с трайни увреждания над 50 %.  

                                                                10 т.  

  

Копие от решение на ТЕЛК на детето.  

  

1.2.2.  

  

Дете с един или двама починали 

родители.   

                                                                10 т.  

  

Копия от Акт за смърт на родителите.  

1.2.3.  Други деца от семейството, 

обучаващи се в училището.  

                                                                10т.  

 Име на ученик/чка; клас  
  

Служебна проверка от училището чрез  

НЕИСПУО  

1.2.4.  Близост на училището до местоработата 

на един от родителите.    

                                                               10 т.   

  

Служебна бележка от местоработата  

1.2.5.  
Дете на приемни родители.                   

                                                               10 т.  

Административна заповед на директора на 

ДСП или съдебно решение за предприета 

мярка за закрила.  

 

      ІІІ. Територия, прилежаща към Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” – Смолян:   

Прилежащ район кв. Смолян – стар център, с основни външни граници, включени в района, 

както следва:   

ул.„Христо Смирненски”     ул.„Илинден”       

ул.„Беклийца”        ул.„Снежанка” №37       

ул.„Грудьо войвода” №31    ул.”Колю Шишманов” №35 /храм „Св. Георги”/  

бул.„България” №35      ул.„Симеон Фисински”- цялата   

ул.„Димитър Благоев” №8     ул.„Петър Берон”   

ул.„Заводска”         ул.”Станевска”   

ул.„Надежда”         ул.„Маестро Атанасов”   
 

улици и част от улици, югоизточно от прилежащия район на ОУ „Юрий Гагарин” /в т. ч. ул. „Георги 

С. Раковски”, ул. „К. Иречек”, ул.„Възраждане”, ул.„Първи май”, ул.„Любен Каравелов”/.  
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       ІV. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 год.  

 Приемане на заявления за прием в І клас по следния график (в случай че в общината е 

изготвена система за прием в първи клас, графикът се съобразява с този, определен в 

системата на общината):  
1.1. Приемане на заявления: от 01.04.2022  до 31.05.2022 г.  

1.2. Класиране на учениците: 06.06.2022 г.  

1.3. Обявяване на списъците с приетите ученици: 06.06.2022 г.  

1.4. Записване на приетите ученици: от 06.06.2022г. до 10.06.2021 г.  

1.5. Обявяване на свободните места: 13.06.2022 г.  

1.6. Попълване на свободните места: до 15.09.2022 г.  

  

V. Необходими документи  

  

1. За кандидатстване  

    1.1. Заявление за кандидатстване в първи клас  

    1.2. Копие от Акт за раждане на детето  

    1.3. Копия от необходими документи, съгласно посочените критерии  

  Оригиналните документи се представят за сверяване на данни.  

  

2. За записване  

  

2.1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група  

    2.2. Декларация от родител, ако детето не е посещавало детска градина  

  

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Ако оригиналното удостоверение за завършена подготвителна група не бъде 

представено за записване в определените срокове, то това се счита за отказ от 

заявлението и съответното място се счита за свободно.  

2. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, 

свързани с допълнителните критерии, родителите подават заявление до директора 

в сроковете, посочени в графика.  

3. Задължение на родителите е да следят информацията за класиранията и да 

спазват сроковете за записване.  

4. Цялата информация по приема в първи клас да бъде поставена на видно място 

във входното фоайе на училището и на сайта на училището за сведение на 

родителите.  

  

  

Правилата за прием в първи клас са приети на заседание на Педагогическия съвет.   


