
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно разпоредбата на чл.3 от Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията и документите в системата на предучилищното

и училищно възпитание, Министерството на образованието и науката организира воденето на Национална електронна

информационна система за предучилищното и учиищното образование и поддържането на електронен архив на

информацията и документите в електронен формат в системата на предучлищното и училищното образование, който се

организира чрез електронни информационни модули и регистри.

Във връзка с необходимостта от актуализиране и допълване на данните в модул "Институции" е разработена работна карта 

"Характеристика на средата" за събиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на членовете на

семействата на децата и учениците, при които живеят в момента и които полагат грижи за тях.

Работната карта се намира на гърба на анкетния лист на ученика с указания за нейното попълване.

Благодарим за Вашето съдействие!

1. Имена на ученика по лична карта : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Дата и място на раждане :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Пълен и точен адрес: гр./с./…………………………………. община ……………………….. ул./ж.к/………………………………………………………………

бл.№ ………………. вх …………… ет………. ап ………….. П.к………………

4. Личен мобилен телефон : ……………………………………………………………………….

5. Баща - трите имена: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Месторабота: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Личен мобилен телефон: ……………………………………………… служебен телефон: …………………………………………………………………………

6. Майка - трите имена: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Месторабота: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Личен мобилен телефон: ……………………………………………… служебен телефон: …………………………………………………………………………

7. Личен /семеен/ лекар - име: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Личен мобилен телефон: ……………………………………………… служебен телефон: ……………………………………………………………………………

АНКЕТЕН ЛИСТ НА УЧЕНИКА



Указания за набиране на информацията:

1.

МайкаНай-високо завършено образование: Трудова заетост:

(моля, посочете само една позиция) (моля, посочете само една позиция)

доктор работещ - в България

 висше - магистър работещ - в чужбина

висше - бакалавър краткотрайно безработен - търсещ работа

висше - професионален бакалавър дълготрайно безработен - търсещ работа

средно общо безработен - нетърсещ работа

средно със степен на професионална квалификация домакин/я

основно учащ

основно или по-ниско с придобита I степен на професионална 

квалификация
пенсионер

начално

завършен клас от начален етап

курс за ограмотяване / валидиране на компетентности

не е посещавал училище

БащаНай-високо завършено образование: Трудова заетост:

(моля, посочете само една позиция) (моля, посочете само една позиция)

доктор работещ - в България

 висше - магистър работещ - в чужбина

висше - бакалавър краткотрайно безработен - търсещ работа

висше - професионален бакалавър дълготрайно безработен - търсещ работа

средно общо безработен - нетърсещ работа

средно със степен на професионална квалификация домакин/я

основно учащ

основно или по-ниско с придобита I степен на професионална 

квалификация
пенсионер

начално

завършен клас от начален етап

курс за ограмотяване / валидиране на компетентности

не е посещавал училище

Друг възрастен, полагащ грижи за детето:

Настойник Дядо

Приемен родител Баба

друго

Най-високо завършено образование: Трудова заетост:

(моля, посочете само една позиция) (моля, посочете само една позиция)

доктор работещ - в България

 висше - магистър работещ - в чужбина

висше - бакалавър краткотрайно безработен - търсещ работа

висше - професионален бакалавър дълготрайно безработен - търсещ работа

средно общо безработен - нетърсещ работа

средно със степен на професионална квалификация домакин/я

основно учащ

основно или по-ниско с придобита I степен на професионална 

квалификация
пенсионер

начално

завършен клас от начален етап

курс за ограмотяване / валидиране на компетентности

не е посещавал училище

3.

При събиране на информацията не се изискват персонализирани данни за родителите (имена, ЕГН, подпис и т.н.)При попълване на информацията за образователното ниво, се посочва най-високото завършено образование към момента на събиране на 

данните.

При попълване на информацията за трудовата заетост, се посочва съответстващото към момента на събиране на данните.

Информацията за образователното ниво и трудовата заетост на семейството се събира за всички деца и ученици в общински, държавни и 

частни неспециализирани училища, специализирани училища (духовни, училища към ММС и МК) и детски градини.

2.

Информацията за образователното ниво и трудовата заетост се попълва поотделно за всеки от двамата родители.

В случаите, в които детето живее само с един родител, то информацията се попълва само за него.В случаите, в които за детето се грижи друг възрастен (например настойник, приемен родител, друг - баба, дядо и т.н.), то информацията 

се попълва за него, и не се попълва информация за майката или бащата.В случаите, в които родителите работят в чужбина или в друг град, допълнително се попълва и информация за друго лице, което полага 

грижи за детето.

Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование                          

 Модул "Характеристика на средата"

Работна карта

за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството


