
Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас 

на деца със специални образователни потребности на 

територията на София-град 

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г. 

  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ 

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни 

причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в 

София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази 

връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по 

обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 

2019/2020, следва да подадат посочените документи: 

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на 

РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/. 

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, 

включително от изследвания и консултации. 

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други 

специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас. 

4. Копие от удостоверение за раждане. 

5. Декларация за обработване на лични данни. 

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 

1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване 

пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални 

образователни потребности. 

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или 

лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост 

от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34. 

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 


