
Клас / група:

Име на ученика / детето:

Майка 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

Баща 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

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

НЕИСПУО - Модул "Характеристика на средата"

Работна карта

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



Указания за набиране на информацията:

1.

2

3

4

При събиране на информацията не се изискват персонализирани данни за родителите (имена, ЕГН, подпис и 

т.н.), а само информация за образователното ниво и трудовата заетост.

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.

При попълване на информацията за образователното ниво, се посочва най-високото завършено образование към момента на 

събиране на данните.

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.

Информацията включена в работната карта "Характеристика на средата - образователно ниво и трудова заетост на 

семейството" се събира съгласно т.I - 8 и т. II - 8 от Приложение № 1 към чл. 7 т. 1 към Наредба  № 8 /11.08.2016г. изм. и 

допълнена на 15.09.2017г. информацията и документите  за системата на предучилищното и училищно образование.  

Събраната информация представлява част ото Списък  - Образец № 2  за ДГ и се съхраняма за срок от 5 години съгласно  чл. 13 

ал.9 от горепосоченият нормативен акт.                                                                        Информацията в работната карта 

"Характеристика на средата - образователно ниво и трудова заетост на семейството" се събира и обработва от МОН с цел 

опрадаляне на размера  на финансиране за работа с деца и ученици от уязвими групи и разпределяне на средствата за 

бюджетната година на ДГ . Данните на работните карти на децата се въвеждат в НЕИСПУО  ежегодно до 1 март на съответната 

уч. година.                                                     Попълването на работните карти е доброволно.                                                                                                            

Непопълването на по-малко от  80% от децата на информацията  в работната карта "Характеристика на средата - 

образователно ниво и трудова заетост на семейството", ще лиши ДГ от предоставяне на средства за финансиране работата с 

деца и ученици от уязвими групи 

                                                                       с знак   Х  отбележете верните данни 

Данните от работните карти на децата се въвеждат в НЕИСПУО ежегодно до 01 март на съответната уч. година. Данните за  уч. 

2020/2021 следва да бъдат въведени в електронната платфиорма не по късно от 15.06.2020 г.

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


