
Наръчник за подаване на 

документи за прием в първи клас в 

училището 

В случай, че желаете лично да подадете документите за прием на 

Вашия бъдещ първокласник в Трето ОУ, Ви предлагаме лесен начин как 

да го направите. 

 Изпивате с усмивка сутрешното си кафе, чай или фреш. 

 

 Подготвяте САМО тези документи, които се отнасят за Вас и 

Вашето дете:  

 

o Удостоверение за настоящ адрес, издадено от ЕСГРАОН, гр. 

Гоце   Делчев. 

 

o Удостоверение за дете с трайни увреждания над 50%. 

 

o Удостоверение за дете – сирак. 

 

o Удостоверение от работодател за близост на местоработата на 

родителя/ите до училището. 

 

 Вероятно ги извадихте от шкафчето, на което сте поставили надпис 

„Важно за образованието на децата“. Не бъркайте в шкафчето с 

надпис „Семеен бюджет“ – парички няма да Ви трябват ☺ 

 

 Приготвяте се за тръгване към Трето ОУ – взимате от вкъщи лична 

химикалка, носите предпазни маска и ръкавици, за да спазите 

нормите за защита при влизане в училището. 

 

 Преди да почукате на вратата на канцеларията в училището ще 

видите табло, на което има образци за начина на попълване на 

документите – те са изготвени специално за Вас. 



 Дружелюбните технически секретари ще Ви дадат да попълните 

всички нужни документи – само тези, които се отнасят за Вас и 

детето Ви (Заявление за прием, Декларация, че детето не е 

посещавало подготвителна група, Декларация за брат/сестра, 

обучаващи се в училището, Декларация за адресна регистрация).  

 

 Вие пък, за да не останете длъжни, им давате тези документи, които 

сте приготвили в зависимост от Вашия статус и този на детето Ви 

(Удостоверение за настоящ адрес, издадено от ЕСГРАОН – гр. Гоце   

Делчев; Удостоверение за дете с трайни увреждания над 50%; 

Удостоверение за дете – сирак; Удостоверение от работодател за 

близост на местоработата до училището). В периода от 29 май до 16 

юни 2020 г. трябва да представите и оригинала на Удостоверението 

за училищна готовност от подготвителна група или подготвителен 

клас. 

 

 Попълнили сте заявлението и декларациите на масичката в 

коридора. Необходимите документи на този етап са подадени. Браво 

на Вас! Справихте се отлично ☺ 

 

 Време е да се срещнете с любимите си хора или да отидете на 

работа? Е, това с усмивка Вие ще прецените. ☺ 

 

 Поздравяваме Ви и Ви благодарим, че избрахте да станете част от 

голямото, сплотено семейство на Трето ОУ „Братя Миладинови“!  

 


