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Вх. №.........................../.......................2018 г.  ДО ДИРЕКТОРА НА 

   132.СУ “Ваня Войнова” 

   Гр. София 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за кандидатстване за прием в 5. клас за учебната 2018/2019 г. 
От: 

 

   

Майка: ..................................................................................................................................................................................................... 
/Име, презиме, фамилия/ 

 

Настоящ адрес: .................................................................................................................................................. ................................... 

Постоянен адрес: ...................................................................................................... ............................................................................ 

E-mail адрес: .................................................................                              Тел. за контакт: .............................................................. 

Месторабота: ................................................................................................... Длъжност/Професия: ............................................. 

Адрес на местоработата: .................................................................................................................................................................... 

Телефони за контакт:  ...................................................................... 

 

Баща: .............................................................................................................. ......................................................................................... 

/Име, презиме, фамилия/ 

 

Настоящ адрес: ............................................................................................................................................................... ...................... 

Постоянен адрес: .................................................................................................. ................................................................................ 

E-mail адрес: .................................................................                             Тел. за контакт: ............................................................... 

Месторабота: ............................................................................................. ....... Длъжност/Професия: ............................................ 

Адрес на местоработата: .................................................................................................................................................................. .. 

Телефони за контакт:  ...................................................................... 

 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
    

Желаем  детето ни: ............................................................................................................................. ................................................ 

                                                                         /Име, презиме, фамилия/  

Дата на раждане: ∟∟∟∟∟∟∟∟ с адрес на местоживеене: гр. ......................................., Район  ......................................., 

ж.к./кв./бул./ул. ....................................................................................... №............., бл............ , вх............ , ет............ , ап. ............. 

да бъде прието в пети клас за учебната 2018/2019 г. в паралелка с разширена подготовка в избираеми 

учебни часове (ИУЧ) по: 

/Моля от изброените предмети оградете три/ 

1. Български език и литература; 

2. Математика; 

3. Руски език; 

4. Човекът и природата; 

5. История и цивилизация. 
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От изброените предмети оградете два, които ще бъдат включени за изучаване като допълнителни във 

факултативни учебни часове (ФУЧ): 

1. Информационни технологии; 

2. Руски език; 

3. Изобразително изкуство; 

4. Музика; 

5. Физическо възпитание и спорт. 
 

Детето ни  ще посещава целодневни дейности в 5. клас: 

□ до 16ч.; 

□ до 18ч. 

 Запознати сме с критериите за класиране и точките, които те носят и желаем да кандидатстваме по 

собственоръчно заявените по-долу такива: 

 

Декларираме с подписите си за верността на всички предоставени документи за кандидатстване и собственоръчно 

попълнената от нас таблица. 

Декларираме, че сме запознати с учебния план, по който ще се обучава детето ни. 
 

 Дата: ...............................  

     С уважение, 1. .....................................    2. .................................          

                    (подпис)     (подпис) 

№ Задължителни водещи критерии 

Точки за 

кандидатстване 

(изписват се 

собственоръчно 

от родителите 

Необходими документи 

1. 

 

Ученици, които живеят в териториалния 

район на училището, обхващащ 

квадранта: 

бул.,,Цар Борис III“ - ул.,,Коломан“ - ул. 

„Житница“ - бул.,,Овча купел“ -  20т. 

 Удостоверение за адресна 

регистрация . 

2. Ученици, които живеят в 

административния район на училището - 

,,Красно село’’ – 18т. 

 Удостоверение за адресна 

регистрация 

3. Ученици, завършили 4.клас в 132.СУ – 

10т. 

 Удостоверение за завършен 

начален етап на образование 

4. Други деца от семейството, обучаващи се 

в 132.СУ – 8т. 

 Удостоверява се от училщето 

по системата АДМИН с 

бележка,издадена от училище 

5. Ученици, завършили 4.клас в други 

училища – 8т. 

 Удостоверява се с оригинал на 

Удостверение за завършен 

начален етап 

6. Дете, сирак или полусирак – 6т.  Акт за смърт и Удостоверение 

за раждане на детето. 

7. Дете с  трайни увреждания над  50% - 6т.  Удостоверява се с решение на 

ТЕЛК 

8. Близост до местоработата на един от 

родителите – 6т. 

 Служебна бележка от 

работодателя. 

9. Дете, което активно спортува – 4т.  Служебна бележка от спортен 

клуб. 

10. Дете от многодетно семейство – 4т.  Удостоверение за раждане на 

децата. 


