30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”
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До родителите
на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,
През 2017 година
Ние Ви предоставяме:
I.
II.
III.

Ви

предстои

избор

на

училище

за

Вашето

дете.

Информация за нашето 30 СУ „Братя Миладинови“.
Реда за прием на учениците в I клас за учебната 2017/2018 година
Заявление за постъпване

На 25.04.2017 г. от 18.00 ч. ще се проведе информационна вечер,
на която Ви каним да се запознаете с нас, педагозите, с нашето училище и с
възможностите за обучение, които то предлага.

I.

Информация за училището

30. СУ „Братя Миладинови” предлага:
 Паралелки с целодневно обучение - 8.30 – 17.30 ч. и/или до обяд (според желанието
на родителите)
 Образователно-възпитателен процес за цялостно развитие на Вашето дете в
условията на 21 в.
 Нашите педагози използват най-съвременни ИКТ средства (работа с Енвижън,
таблети със специализиран образователен софтуер, интерактивни дъски, видеоуроци,
образователни платформи)
 Детето ви ще учи английски език, информационни технологии и хореография
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 Реализираме допълнителни дейности с помощта на нашите партньори :
 Английски език с АВО БЕЛ
Единствен в България акредитиран учебен център от международната
асоциация за оценка и акредитация на качеството на езиковите услуги
EAQUALS.
 Баскетбол с БУБА БАСКЕТБОЛ
Укрепване здравето на децата, развиване на двигателни качества и обогатяване
на двигателната култура на учениците, формиране на качества - търпимост,
толерантност и уважение към другия, формиране на траен интерес към
баскетбола
 Карате със спортен клуб ИКЕН
Високото спортно майсторство и професионален спорт за различни възрастови
групи. Стилове за създаване на качества - дисциплина, концентрация,
емоционална стабилност, постоянство, спокойствие и увереност в собствените
възможности.
 Шахмат с клуб ЦСКА
Работи за разпространение на знания за шахмата, организира подготовката на
състезатели и отбори за участие във вътрешни и международни състезания,
провежда масови шахматни прояви
 Спортни танци с клуб ДЪГА
Най-големият клуб по танци в София, с най-много картотекирани състезатели в
България. Клубът е организатор на наложилото се като най-голямо и с наймного участващи двойки, състезание по спортни танци - Държавно първенство
за Купа България.
 За детето Ви се грижи и медицински специалист В. Йончева и стоматолог д-р
Деникова.
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА
25 април 2017 г. от 18 часа
В УЧИЛИЩЕ, ЗА ДА СЕ УБЕДИТЕ САМИ  !
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II.
Прием в първи клас.
Приемът се осъществява съгласно система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на гр. София, приета на основание чл. 43, ал. 1 от
Наредба № 10 / 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите от Столичния
Общински Съвет (Приложение №1 към решение №83 по Протокол № 29/23.02.2017 г.)
Училищният план-прием в 1 клас е гласуван и приет на ПС (Протокол № 9/15.
03. 2017 г.), съгласиван е с Обществения съвет-становище с Вх. № 610 / 16. 03. 2017 г.
и дейностите по приема са определени със заповед № 702/ 16. 03. 2017 г. на Директора
на 30. СУ.

№
1.

2.

3.

4.

Критерии за подбор на кандидатите – първи клас, за учебната 2017/2018 г.
в 30 СУ „Братя Миладинови“
А. ОБЩИ КРИТЕРИИ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния
Удостоверение за настоящ адрес на
адрес на родителя/настойника в границите един от родителите/ настойника,
издадено от съответната общинска
на определената за училището прилежаща
администрация преди датата на
територия - 43 т.
класиране на детето.
Забележка: Районната администрация
Лична карта на един от родителите.
определя rраниците на прилежащите
територии /улици,квартали,
микрорайоини, ж.к. и др./ към всяко
училище. намиращо се на територията на
съответния административен район.
Настоящ адрес на родителя/настойника в
Удостоверение за настоящ адрес на
административния район на училището,
един от родителите/ настойника,
съвпадащ с постоянния адрес на
издадено от съответната общинска
теририторията на Столична община -30 т. администрация преди датата на
класиране на детето.
Лична карта на един от родителите.
Настоящ адрес на родителя/настойника в
Удостоверение за настоящ адрес на
административния район на училището,
един от родителите/ настойника,
различен от постоянния адрес на
издадено от съответната общинска
теририторията на Столична община -29 т. администрация преди датата на
класиране на детето.
Лична карта на един от родителите.
Настоящ адрес на родителя/настойника
Удостоверение за настоящ адрес на
съседен на административния район на
един от родителите/настойника,
най-близкото училище -28 т.
издадено от съответната общинска

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
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администрация преди датата на
класиране на детето.
Проверка от Комисията.
Настоящ адрес на родителя/настойника на Удостоверение за настоящ адрес на
територията на Столична община – 20 т.
един от родителите/настойника,
издадено от съответната общинска
администрация преди датата на
класиране на детето.
При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от
т.1. до т.5.
Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе
критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.
Дете, завършило подготвителна група в
Удостоверява се от училището.
избраното училище – 20 т.
Други деца от семейството, обучаващи се в Удостоверява се от училището по
избраното училище – 20 т.
системата АДМИН.
Адрес на местоработата на един от
Служебна бележка от работодателя
родителите в границите на определената за с изх. №, мокър печат с подпис и
училището прилежаща територия – 10 т.
ЕИК на работодател.
Адрес на местоработата на един от
Служебна бележка от работодателя
родителите в административния район на
с изх. №, мокър печат с подпис и
училището– 8 т.
ЕИК на работодател.
Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Дете с двама починали родители – 22 т.
Акт за смърт на родителите и
Удостоверение за раждане на
детето.
Дете с един починал родител – 20 т.
Акт за смърт на родителя и
Удостоверение за раждане на
детето.
Дете с трайни увреждания над 50% - 20 т. Достоверява се с решение на ТЕЛК.
Дете от многодетно семейство – 20 т.
Удостоверение за раждане на
децата.
Дете настанено за отглеждане в приемно
Съдебно решение или писмо от
семейство или осиновено дете – 20 т.
съответната дирекция „Социално
подпомагане“.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Дете, завършило подготвителна група в
Служебна бележка от съответното
границите на прилежащия район на
общинското детско заведение с изх.
училището – 8 т.
№, мокър печат с подпис.
Дете с родител, който работи на трудов
Служебна бележка от работодателя
договор в общинските детски заведения и с изх. №, мокър печат с подпис и
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училища най-малко 6 месеца преди
ЕИК на работодателя.
класиране и не е в период на предизвестие
– 7 т.
Служебна бележка, удостоверяваща,
17. Дете, изучавало английски език в
подготвителна група – 7 т.
че детето е изучавало английски
език с изх. №, мокър печат с подпис.
Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет над утвърдения брой
ученици в паралелката.
Класирането се извършва по низходящ ред, в зависимост от събраните точки. Общият
брой точки е сбор от точките по отделните критерии.
Граници на прилежащи райони към 30 СУ „Братя Миладинови“, приети на
заседание на ръководството на район Възраждане с директорите на общинските
училища в района .
бул.„инж. Иван Иванов“ (източна част) > ул. „Камен Андреев“ > ул.
„Добруджански край“ > ул. „Отец Паисий“ > до бул. „инж. Иван Иванов“ (южна
част-нечетни номера) > бул. „Тодор Александров“ (южна част-нечетни номера) –
до бул. „инж. Иван Иванов“

30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”
София 1309, бул. “Александър Стамболийски ” №125А, тел.: 02/822-17-85,
http://www.30sou.info
График на дейностите 2017-2018 г.:
1. Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класирене - 18. 04. 2017
г. до 19. 05. 2017 г. вкл.
2. Обявяване на списъците от I-во класиране - 02. 06. 2017 г. , 17:00 ч.
3. Записване на учениците от I-во класиране - 05.06.2017 г. до 07.06.2017 г. вкл.
(Само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в
детска градина или в училище. В случай, че детето не е посещавало
подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство).
4. Обявяване на свободните места за II-ро класиране - 08. 06. 2017 г. 17:00 ч.
5. Попълване на свободните места от II-ро класиране - 09. 06. 2016 г. до 12. 06.
2017 г. вкл.
6. Обявяване на списъците от II-ро класиране – 13. 06. 2017 г. 17:00 ч.
7. Записване на учениците от II-ро класиране - 14.06.2017 г. и 15.06.2017 г. вкл.
8. Обявяване на свободните места за III-то класиране - 16. 06. 2017 г. 17:00 ч.
9.Попълване на свободните места – 19. 06. 2017 г. до 14. 09. 2017 г.
ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС –
в кабинет № 42, етаж 1 НА УЧИЛИЩЕТО всеки делничен ден
от 16:30 до 18:00 часа
Необходими документи:
1.Заявление за записване - по образец на училището.
2. Оригинал (за справка) на Удостоверението за раждане на детето.
3. Лична карта на родителя (за справка).
4. Документи, според обявените критерии.
5. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група /представен
на 5.06.-7.06.2017г. или 14.06-15-06.2017 г./
III.

Заявление за постъпване
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Вх.№..................
Дата...................

ДО ДИРЕКТОРА
НА ЗО. СУ ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

ЗАЯВЛЕНИЕ
от...........................................................................................................................................................
( трите имена на родителя, настойника)

Настоящ адрес:
..............................................................................................................................................................................
Постоянен адрес:
..............................................................................................................................................................................
дом. тел.

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

GSM ........................................

e-mail ........................................

месторабота...........................................................................................................................................
(длъжност, служебен телефон)

Адрес на местоработата: .................................................................................................................................
Госпожо Директор,
Моля
синът/дъщеря
ми...................................................................................................................................
да бъде записан(а) в първи клас на повереното Ви училище през учебната 2017/2018г.
Желая детето ми да бъде на училище:
a) целодневно /от 8:15 до 17:00 часа – задължителните учебни часове се съчетават с форми на
самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност/;
Уведомен/а съм, че в първи клас във времето от 8:15 до 17:00 часа детето ми ще изучава освен предметите
в задължителни учебни часове и още:
1. 1 час английски език;
2. 1 час информационни технологии;
3. 1 час хореография.
Уведомен/а съм, че в периода на записване - 5 юни - 7 юни 2017 г.(14 юни – 15 юни 2017 г.) трябва да
представя всички необходими документи, както и за това, че непредставянето на някой от тях в този срок ще
се счита за отказ от настоящото заявление.
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Уведомен/а съм за точките, които носят отделните критерии и за това, че собственоръчно трябва да ги впиша
в таблицата:
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

КРИТЕРИИ

ТОЧКИ

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите
на определената за училището прилежаща територия - 43 т.
Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на
училището, съвпадащ с постоянния адрес на теририторията на Столична
община - 30 т.
Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на
училището, различен от постоянния адрес на теририторията на Столична
община -29 т.
Настоящ адрес на родителя/настойника съседен на административния район на
най-близкото училище -28 т.
Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община –
20 т.
Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 20 т.
Други деца от семейството, обучаващи се в избраното училище – 20 т.
Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за
училището прилежаща територия – 10 т.
Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на
училището– 8 т.
Дете с двама починали родители – 22 т.
Дете с един починал родител – 20 т.
Дете с трайни увреждания над 50% - 20 т.
Дете от многодетно семейство – 20 т.
Дете настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ
Дете, завършило подготвителна група в границите на прилежащия район на
училището – 8 т.
Дете с родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения
и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
– 7 т.
Дете, изучавало английски език в подготвителна група – 7 т.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

Прилагам:
 Документи, според обявените критерии;
 Удостоверение за завършена подготвителна група ще приложа на 6.06. - 7.06.2017г. (14.0615.06.17г.).
Забележка: .........................................................................................................................................................
Заявявам, че с подписа си декларирам верността на всички документи, които съм представил и верността на
саморъчно попълнената от мен таблица. Известно ми е, че нося отговорност по чл.313 от НК за посочване на
неверни данни.
Дата ......................................
гр. София

Подал заявлението: .....................................
/Име и подпис/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Данни за детето:
1. Име, презиме и фамилия: ______________________________________________
2. ЕГН __________________, месторождение ________________________________
3. Кое детско учебно заведение е посещавало?:_______________________________
4. Постоянен адрес: район ___________________, ж. к. ________________________
бул./ул. ___________________________№ ___, бл. ____, вх. ____ет. ____ап. ______
Данни за родителите:
Майка:
1. Трите имена: _________________________________________________________
2. Месторабота: ________________________________________________________
служебен телефон: _______________________________________________________
3. Адрес /ако е различен от този на детето/
________________________________________________________________________,
дом. тел.: _________________, GSM: ________________________________________,
e-mail: _____________________________
Баща:
1. Трите имена:__________________________________________________________
2. Месторабота:_________________________________________________________
служебен телефон:_______________________________________________________
3. Адрес /ако е различен от този на детето/
________________________________________________________________________,
дом. тел.: _________________, GSM: ________________________________________,
e-mail: _____________________________
Родител /настойник/, подал заявлението:_____________________________________
________________________________________________________________________
/трите имена/
Подпис:

