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КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ 

 УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА 
 
 

ПРИЕМЪТ НА УЧЕНИЦИ ВИНАГИ Е СВЪРЗАН С ВЪЗМОЖНОСТТА И КАПАЦИТЕТА НА УЧЕБНОТО 
ЗАВЕДЕНИЕ. 

 
Критериите за прием са следните * : 
- Дете от френска националност 
- Дете, записано поне от 1 година във френската образователна система (Франция, мрежа AEFE, MLF…). 
- Дете, владеещо френски език, достатъчно за постъпване в определен клас. 
- Дете, което има брат или сестра, вече записани в училище. 
- Дете, чийто родител е бивш ученик от мрежата на Агенцията за Френско образование в чужбина (AEFE). 
- Дете от българска националност. 
- Дете от всяка националност. 
 
* датата на депозиране на досието може да представлява критерий за разграничаване на кандидатите.  
 
Прием в детската градина: 
В Малката група на детската градина - Petite Section (дете, родено през 2014) - без тест по френски език 
В Средната група на детската градина- Moyenne Section (дете, родено през 2013) -без тест по френски 
език. Записването на деца от различна от френска националност е възможно; и при все това зависи от 
възможностите за прием. 
В Голямата група на детската градина Grande Section (дете, родено през 2012): Записването на деца от 
различна от френска националност е възможно, но след тест по френски език. 
Прием в началното училище: 
След 1-ви клас - Cours Préparatoire (дете, родено през 2011, 2010, 2009, 2008, 2007), владеенето на 
френски език е задължително. 
Децата, които не идват от френската система, ще бъдат приемани след успешен изпит основно по френски 
език, който би могъл да определи класът, в който детето да бъде записано.  
Децата, които идват от френската образователна система, са приети в класа, посочен в отпускното им 
свидетелство или в документа, издаден от началното училище. 
Прием в горния курс : 
Учениците, които идват от държавно френско училище, или френско училище, признато от AEFE, се 
приемат съгласно решенията на съвета на класа, вписани в бюлетина на ученика.  
Във всички случаи, решението за ориентация от тези училища се прилагат в нашето.  
Учениците, които идват от частно училище, непризнато от Френското Министерство на Образование, или 
които идват от друго училище в чужбина (пък било то и френско), независимо от националността им, 
следва да положат тест, организиран от Лицея. Лицеят си запазва правото да не приеме ученик, който не 
покрива изискванията за съответното ниво.  
Документи, които да се прилагат в момента на молбата за записване : 
Удостоверение, че е ученик, фотокопие от акт за раждане, копия от бюлетините за триместъра от текущата 
и предходната година. 
Преди началото на учебната година : 
Отпускно свидетелство, пълно уч. досие с мнението на съвета на класа, съвета на цикъла, 2 снимки, 
медицинско досие.  
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