
 

 

                                  Адрес: гр. София 1231, бул. „Ломско шосе” № 186 

             телефон / факс: 934 54 89, 934 67 47 

                                      интернет-сайт : ou-61.org ; e-mail: ou_61@abv.bg 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 

Вх. № ..................... / .................................. г.                                До Директора 

                                                                                                          на 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

                                                                                               гр. София ; р-н Връбница  

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 
от................................................................................................................................................................ 

родител (настойник) – име, презиме, фамилия 

 

адрес:.......................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................  

телефони за връзка:.................................................................................................................................                                                                             

e-mail: ….......……………...................................................................................................................................................................................................... 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР, 
 

 Долуподписаният, .......................................................................................................................... 

    /трите имена на родителя/ 

 

родител на .................................................................................................................................................. , 

 

 /трите имена на ученика/ 

декларирам желанието си синът /дъщеря ми да бъде включен/а в целодневна организация на 

учебния ден /ПИГ/ в ...................... клас за учебната 2017/ 2018 г. 

 

 Декларирам, че съм запознат с критериите за прием в ПИГ и приемам условията и 

изискванията за прием в целодневната организация в 61 ОУ, като се задължавам да осигуря 

редовното присъствие на детето в заниманията в  ПИГ.  

  

     Във връзка с безопастността на детето ми, след приключване на учебните занимания, той /тя 

ще бъде взиман /а от мен, от другия родител или от друг член (или човек, който е близък) на 

семейството - ...........................................................................................................................................  

        
        Прилагам следните документи: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

                  дата : .......................                                   подпис на родителя : .............................. 

 

 

 



 

 

 

 

 

При равен брой точки се вземат под внимание броя неприсъствени часове в ПИГ от предходната 

година и местоживеенето. 

За четвърти клас учениците се разпределят по квотен принцип. 

Критериите са приети на заседание на Педагогическия съвет - № 9/ 09.05.2017г с решение № 3 

 

№ 
 

КРИТЕРИИ 

 

НЕОБХОДИМИ 

ДОКУМЕНТИ 

 

БРОЙ 

ТОЧКИ 
 

 
1. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ 

 

1 Дете от многодетно семейство 

 

Актове за раждане на децата в 

семейството /копие/. 
5 

2 Дете сирак или с един родител. Документи, удостоверяващи 

обстоятелствата/копие/. 
5 

3 Дете в неравностойно социално 

положение 

Служебна бележка за доходи, 

по-ниски от 460лв. на член 

от семейството за предход-

ните шест месеца. 

5 

 2.ОБУЧИТЕЛНИ  ТРУДНОСТИ 

 2.1.Резултати от  учебния процес 

4 Дете с незадоволителни резултати Справка от класния 

ръководител 

 

3 

5 Дете с добри резултати Справка от класния 

ръководител 

 

1 

 2.2.Умения за самостоятелно справяне 

6 Дете, при което липсват  умения за 

самостоятелно справяне и се 

нуждае от постоянна подкрепа 

Справка от класния 

ръководител 

 

3 

7 Дете, което се справя 

самостоятелно. 

Справка от  класния 

ръководител 

 

1 

 3.ОЦЕНКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА 

8 Ученици, спазвали Правилника за 

дейността на училището  през 

изминалата учебна година. 

Справка от класния 

ръководител и учител  в 

ПИГ. 

 

6 

9 Ученици, редовно посещавали 

ПИГ през изминалата учебна 

година. 

Справка от дневника на 

ПИГ за изминалата учебна 

година.  

3 

10 Ученици, системно нарушавали 

Правилника за дейността на 

училището  през изминалата 

година. 

Справка от класния 

ръководител и учител  в 

ПИГ. 

 

1 


