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Association Bulgarian Culture and Education (ABCE) 

2 Loughgall Rd, Armagh BT61 7NH, Armagh Business Centre, Office 57 

FAO: FBS IVAN VAZOV 

Първо българско училище„Иван Вазов“, гр.Арма, Северна Ирландия 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от 

 

…………………………....................................................................................................................................................................... 
(име на родителя) 

адрес: ……………..……………………………………………………………………………..................................................................... 

телефон: …………..………………….............     имейл: ……………………….……...……….………............................................ 

Моля, детето ми …………………………………………………………………………….................................................................,  

                (име на детето) 

дата на раждане…………………………….………..……, да бъде записано като ученик в Първо българско 

училище „Иван Вазов“ за учебната 2018/2019 г. в: 

1. Детска група (4-5 г.)       

2. Подготвителна група (5-7г)     

3. Първи клас (6+)       

4. Втори клас        

5. Трети клас        

6. Четвърти клас        

7. Пети клас        

8. Шести клас        

9. Седми клас       

10. Осми клас        

11. IX- XII клас   ............................................  (моля, отбележете избора си) 

 

 

За първокласници ще се приемат деца, навършващи 6 години в рамките на 2018г. 

Необходимо е да се представи документ за завършена предучилищна група и/или при 

липса на такъв, детето трябва да положи изпит за проверка на  готовността за 

постъпване в първи клас.   
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Предпочитано място за посещение на учебните часове: 

1. Арма         

2. Белфаст        

3. Скоч Стриит/ Портадаун      

Допълнителни паралелки в Белфаст и Портадаун ще се отворят единствено при 

достатъчен брой подадени заявления за даденото населено място. 

 

Българският език за детето е:  

1. Основен говорим език       

2. Втори език       

Моля посочете основен/ни език/ци на комуникация в семейството: 

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

Ниво на владеене на български език от детето:  

             Слабо         Добро       Отлично 

1. Разбиране          

2. Говорене          

3. Писане          

4. Четене          

Желаете ли детето Ви да изучава допълнително друг чужд език (като руски, турски, испански-

моля напишете избора си): ........................................................................................................................ ...................... 

 

Важна здравна информация (заболявания, астма, алергии, диетични изисквания, и 

др.)................................................................................................................................................ .................................................

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

Съгласен съм детето ми да бъде фотографирано и филмирано във връзка с дейността на 

училището и/или извънкласни училищни дейности: 

1. Да   

2. Не  

Име и телефон за контакт при спешни случаи, различни от горепосочените: 

…………………………………………………………………………………………….................................................................................. 

С уважение:     

………………………….. 
                                      (подпис) 

 

Дата:…………………………………….....       Град:……………………………………  

Уважаеми родители, молбата може да изпращате на: 

имейл:  abcе.ni@yahoo.co.uk  или  administrator@bgschoolni.co.uk 

адрес: Armagh Business Centre, Office 57, 2 Loughgall Rd, Armagh BT61 7NH 

mailto:abcе.ni@yahoo.co.uk
mailto:administrator@bgschoolni.co.uk

