
До директора на ЧОУ „Елин Пелин“ 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
за кандидатстване за включване в безплатен режим на обучение 

 

 
От .......................................................................................................................... 

/име и фамилия на родителя/настойника/ 

 
Г-жо Управител, 

заявявам желанието си синът/дъщеря ми ............................................................................ 

ученик/чка в ............клас, да бъде включен/а в безплатен режим на обучение. 

 
Информиран/а съм, че всички допълнителни услуги – учебни помагала и пособия, 

храна, транспорт, медицинско обслужване, допълнителни дейности – подлежат на 

заплащане от мен. 

 
Критерии Макс. 

брой 

точки 

Получени 

точки 

Приложени документи 

Дете с таланти 2   

Дете със СОП 2   

Друго дете от семейството, записано в 

училището 

2   

Друго дете от семейството, обучаващо се 

в ЧДГ „Ян Бибиян“ 

2   

Доп. точки за уч. година до 3т.   

Общ брой точки    

 
 

При равен брой точки, за разграничаване на учениците, които ще бъдат класирани, се 

отчитат броят учебни години, в които ученикът се е обучавал в училището. За всяка 

учебна година се добавя по 1 точка. Точките се попълват от персонала на ЧОУ. 

 

 
 

Дата: ....................... Родител: ................................................................... 

/ име и подпис/ 
 

Резултат ......................................... 

/попълва се от управителя на ДГ/ 
 

 

Управител: .................................................... 

/ име, подпис, печат / 



Условия за прием за безплатно обучение през 2022/2023 г. 

 
Във връзка с осъществяване на прием на деца в ЧОУ „Елин Пелин“ за учебната 

2022/2023г. Ви уведомявам за условията за прием, съгласно Правилника за дейността на 

училището. 

ЧОУ „Елин Пелин“ е включено в системата за частично държавно финансиране. 

Според Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование от 5.10.2017 г. – Раздел III, чл. 121, 20 % от приетите ученици 

следва да бъдат приети на безплатен режим на обучение /чл. 122, ал. 2 – „Броят на 

учениците в частните училища, приемани по реда на чл. 121, ал. 1, се определя преди 

началото на всяка учебна година за първия клас на всяка от степените на образование.“/ 

 

Учениците в се приемат с писмено заявление от родителите/настойниците/ по образец 

на училището. При желание за участие в системата за безплатно обучение се попълва 

определената за целта бланка и се прилагат необходимите документи за справка. В 

бланката са упоменати критерии, за всеки от които кандидатстващият ученик получава 

съответния брой точки. 

Кандидатстване: 

Бланки за кандидатстване в училището и за безплатен прием можете да получите в 

администрацията на училището 

- до 30.08. вкл. се осъществява прием на документи на място в училището. 

- до 15.09. се определя точният брой на приетите ученици кои от кандидатствалите 

са приети за безплатно обучение. 

Критерии за прием на деца за безплатно обучение и разпределение на точките по 

критерии: 

Ученик с таланти - 2 т – Представят се дипломи, награди, грамоти, медали; За 

спортни постижения се признават резултати от състезания на минимум градско ниво, 

включени в спортния календар на съответната спортна федерация. 

- Ученик със СОП - 2 т – Представят се медицински документи, становище от 

психолог, логопед; 

- Друго дете от семейството, обучаващо се в същото училище - 2 т. – Информацията 

се удостоверява от документацията на ОУ; 

- Друго дете от семейството, записано в ЧДГ „Ян Бибиян“ - 2 т – Информацията се 

удостоверява от документацията на ДГ; 

 
Допълнителен брой точки – при равен резултат на деца, кандидатствали за безплатен 

прием: 

- Брой уч. години обучение в същото училище – до 3 т. – За всяка уч. година, в 

която ученикът се е обучавал в ЧОУ, се дава по 1 т. – Информацията се 

удостоверява от докуметацията на ОУ и от бланки за записване от родителите; 

 
При класиране за безплатно обучение на един от двама записани ученици в ЧОУ, за 

втория ученик отпада отстъпката, която се ползва при записване на две деца от едно 

семейство. 

 
Сумират се общият брой точки на всеки от кандидатствалите ученици и 20 % от общия 

брой на планираните за прием ученици, получили най-висок резултат, се приемат за 

безплатно обучение. Това се отбелязва в договора за обучение и възпитание, който се 

сключва между родителите на ученика и училището. 
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