50. основно училище “ Васил Левски” кв. Драгалевци , София
ул.” Бела Дона “ 1  02 967 11 86 , 02 967 11 81;
вх. № .....................

До Директора
на 50. ОУ “Васил Левски”
гр. София

З А Я В Л Е Н И Е
ЗА УЧАСТИЕ В І КЛАСИРАНЕ ЗА І КЛАС 2017/2018 г.
От ..........................................................................................................................................................
/трите имена на родител/
Госпожо Директор,
Заявявам желание детето ми ……………………………………………………………………….,
родено на ..........................в гр./с. …………..…….., с постоянен адрес ………………………..…
…………………………., настоящ адрес …………………………………………………….……..
за ученик в първи клас в повереното Ви училище за учебната 20…./ 20......г., в :
Декларирам, че отговаряме на следните задължителни критерии:

Критерий

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния в
прилежащата територия на училището
Настоящ адрес в административен район
«Витоша», съвпадащ с постоянния
Настоящ адрес в административен район
«Витоша», различен от постоянния
Настоящ адрес, съседен на административния
район на най- близкото училище
Настоящ адрес на територията на Столична
община
Дете, завършило подготвителна група в 50. ОУ
Други деца отсемейството , обучаващи се в 50. ОУ
Месторабота на един от родителите в прилежащата
на училището територия
Месторабота на един от родителите в
административен район «Витоша»
Дете с двама починали родители
Дете с един починал родител
Дете с трайни увреждания над 50 %
Дете от многодетно семейство
Дете, отглеждано в приемно семейство или
осиновено дете

Брой
точки
по
правила

43
30
29
28
20
20
20
10
8
22
20
20
20
20

Брой точки,
заявени от
родител
*попълва се
от родителя

Брой точки,
удостоверени с
документ
*попълва се от
член на комисията
по прием

Допълнителни критерии по решение на Педагогическия съвет, Протокол
№3/14.03.2017г.
Критерий

Брой
точки по
правила

Дете, завършило ПГ в 160 ДГ Драгалевци
Дете, чиито родители са завършили 50.ОУ и
роднини /баба, дядо/ живеят в Драгалевци
Дете на служител/и в системата на
образованието

12
5

Брой точки,
заявени от
родител
*попълва се от
родителя

Брой точки,
удостоверени с
документ
*попълва се от
член на комисията
по прием

5

Уведомен съм, че при записване на детето в 50. ОУ след съответното класиране, трябва да
представя необходимите документи, които удостоверяват посочените от мен критерии, на
които отговарям.
Завявявам, че детето ми …………………………………………… целодневна организация на
(ще посещава/няма да посещава)

учебния ден.

...........................
/дата/

Родител:
/подпис/

