
 

119 СОУ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ” 
1113 София, ул. „Латинка” 11, телефони – 9733736, 8701008 

www.119sou.com,stamatov2001@abv.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№      884  / 12.01.2016година 
 

 

 Относно: Прием на ученици в І-и клас 
 

 

 На основание член 35 алинея 1 и член 36, алинея 2 от Правилника за 

приложение на Закона за народната просвета 

 

ОБЯВЯВАМ:  

 

Прием на ученици в І-и клас за учебната 2016/2017 година от 01.04.2016 г. 

 

 

КРИТЕРИИ: 

 1.Деца, подлежащи на задължително обучение в административния 

район на 119 СОУ ( прилага се картата на района ): 

1.1 Живеещи в района с уседналост над 6 месеца към 01.04.2015 г. – 

20 точки. Представя се: 

 а/лична карта на родител с настоящата адресна регистрация; 

 б/ удостоверение за настоящ адрес;  

в/ договор за наем/; 

1.2.Живеещи в района с уседналост под 6 месеца към 01.04.2015 г.– 

10 точки; 

Представя се: 

 а/лична карта на родител с настоящата адресна регистрация; 

 б/ удостоверение за настоящ адрес;  

в/ договор за наем/; 

2.При подаване на документи на деца от други райони, за критерия 

„местоживеене“се използва следната точкова система: 

жк Изгрев, Дианабад – 2 точки; 

други райони – 1 точка 

3.Деца, които имат по-големи братя или сестри в училището – 3 

точки. Удостоверява се с ксерокопие от титулната страница  на бележника 

от настоящата учебна година на брата или сестрата; 
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 4.Деца със специфични образователни потребности, живеещи в 

административния район на 119 СОУ с уседналост над 6 месеца – 5точки. 

Представя се пълен комплект документи за специфичната потребност на 

детето. 

  

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО 

Булевард „Цариградско шосе“ /четни номера от 2 до 30/, 

бул.“Г.М.Димитров“ /четни номера от 2 до 58/, бул.“Драган Цанков“ 

/нечетни номера от 1 до 39/, алея Яворов. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА: 

 

1.Прием на заявление по образец и  всички други необходими 

документи, свързани с приема на децата – от 01.04 до 27.05.2016 г. в 

работни дни; 

2.Първо класиране на 03.06.2016 г., 17.00 часа; 

3.Записване на приетите с оригинални удостоверения за завършена 

подготвителна група – на 06.06 и 07.06.2016 г. 

4.Обявяване на свободните места слес първо класиране на 08.06.2016 

г. до 17.30 часа 

5.Попълване на свободните места на 09.06.2016 г. 

6.Първа родителска среща  -18 юни от 18.00 часа; 

7.Втора родителска среща – 12.09.2016 г. 
 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 
 

1.Заявление по образец; 

2.Ксерокопие от акт за раждане на детето и оригинал за сверка; 

3.Лична карта на родител/настойник за сверка; 

4.По точка1 и 2: лична карта на родител с настоящата адресна 

регистрация,  удостоверение за настоящ адрес,  договор за наем 

/нотариално заверен/; 

5.По точка 3: ксерокопие от титулната страница  на бележника от 

настоящата учебна година на брата или сестрата; 

6. По точка 4: пълен комплект документи за специфичната 

потребност на детето . 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ 
 

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 18.00 на 2 етаж в 

в сградата на училището . 

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на 

информационното табло на 2 етаж в голямата сграда и в сайта на 

училището www.119sou.com. 
 

Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет от 

11.01.2016година.  
  

Контрол по заповедта възлагам на г-жа Людмила Йорданова, 

помощник-директор по УД. 

 

            

     Директор: 
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