
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК 
"Константин Величков" №44 « 0 3 4 987888 

E-mail nupaisijpz@abv..bg 

Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2018/2019 г. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Заявления за записване на деца в ПЪРВИ KJIAC може да подавате от 
17.04.2018г. до 17.05.2018г. в канцеларията на училището / ет. 2-ри/ от 8.00 до 17.00 ч., 
почивка от 13.00ч. до 14.00ч. 

Телефон за връзка: 034/987888 

ПРИЕМ: I - ви клас за учебната 2018/2019 год. 

НУ "Отец Паисий" гр.Пазарджик предлага: 

• 3 общообразователни паралелки - по 24 ученици; 
• целодневна организация - 2 сборни групи по 25 ученици; 
• избираеми учебни часове- български език, математика и изобразително 

изкуство; 



Критерии за подбор - прием в първи клас 
за учебната 2018/2019 год. 

№ ВОДЕЩ КРИТЕРИИ - близост на 
училището до 
постоянния/настоящ адрес на 
детето. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

1. 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 - 43 т. 

Удостоверение за настоящ адрес на един от 
родителите, настойниците или лицата, 
които полагат грижи за детето,издадено от 
съответната общинска администрация 
преди датата на подаване на заявление за 
участие в класиране на детето. 

2. 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 - 30 т. 

Удостоверение за настоящ адрес на един от 
родителите, настойниците или лицата, 
които полагат грижи за детето,издадено от 
съответната общинска администрация 
преди датата на подаване на заявление за 
участие в класиране на детето. 

3. 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 - 29т. 

Удостоверение за настоящ адрес на един от 
родителите, настойниците или лицата, 
които полагат грижи за детето,издадено от 
съответната общинска администрация 
преди датата на подаване на заявление за 
участие в класиране на детето. 

4. Деца с постоянен/настоящ адрес 
извън прилежащия район на 
училището към деня на подаване на 
заявлението- 28 т. 

Удостоверение за настоящ адрес на един от 
родителите, настойниците или лицата, 
които полагат грижи за детето, издадено от 
съответната общинска администрация 
преди датата на подаване на заявление за 
участие в класиране на детето. 



ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Прилежащ район по смисъла на тази система е районът в 
близост до училището по постоянен/настоящ адрес на родителите/настойниците, 
базиращ се на най-кратко време за достигане до училището. 

2. В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и 
населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. 

3. При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т. I. 
до т. 4. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе 
критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки. 

4. Приемът в училище се осъществява последователно по реда от т. 1 до т. 4, 
като първо се приемат децата от т. първа. 

5. Когато с броя на децата в определена точка от 1 до 4 се надхвърля броят на 
местата, определени с училищния план-прием, децата по съответната точка се 
подреждат според следните допълнителни критерии: 

№ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

1. Дете с трайни увреждания над 50 % -
20 т. 

Решение на ТЕЛК 

2. Дете с двама починали родители 
-22 т. 

Акт за смърт на родителите 
Удостоверение за раждане на детето 

3. Други деца от семейство, обучаващи 
се в училището, които и през 
следващата учебна година ще 
продължат да се обучават в него -
20т. 

Удостоверява се от училището 

4. Дете, завършило подготвителна 
група в избраното училище - 20 т. 

Удостоверява се от училището 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато с броя на децата, класирани по критериите до тук, се 
надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, се прилагат 
следните други критерии: 
№ ДРУГИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

1. Адрес на месторабота на един от 
родителите в административния 
район на училището - 8 т. 

Служебна бележка 

2. Адрес на месторабота на един от 
родителите в границите на 
определената за училището 
прилежаща територия - 10т. 

Служебна бележка 

3. Дете от многодетно семейство - 20 т. Удостоверения за раждане на децата 

4. Дете, настанено за отглеждане в 
приемно семейство или осиновено 
дете -20 т. 

Съдебно решение или писмо от 
съответната дирекция "Социално 
подпомагане" 

5. При свободни места, съгласно утвърдения училищен план - прием, се приемат 
деца извън критериите, посочени по реда от т. 1 до т. 4. 



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК 
"Константин Величков" №44 S 0 3 4 987888 

Б-mail nupaisijpz@abv..bg 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1-ви КЛАС ЗА 
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

СРОК ДЕЙНОСТ 
15.03.2018Г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици в 

първи клас в НУ"Отец Паисий" град Пазарджик 
от17.04.2018г 
до 17.05.2018г.вкл. 

Подаване на заявления за участие в I-во класиране 

01.06.2018г. Обявяване на списъците с приетите ученици на I-во класиране 
от 04.06.2018г. 
до 07.06.2018г. 

Записване на приетите ученици от I-во класиране 

08.06.2018г. 
16.30 

Обявяване на свободните места за 11-ро класиране 

от 11.06.2018г. 
до 12.06.2018г. 

Подаване на заявления за участие във 11-ро класиране 

13.06.2018г. 
16.30ч. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на II-ро класиране 

от 14.06.2018г. 
до 15.06.2018г. 

Записване на учениците от II-ро класиране 

18.06.2018г. 
16.30ч. 

Обявяване на свободните места 

от 19.06.2018г. 
до 14.09.2018г. 

Попълване на свободните места. 


