
КЛАС БРОЙ 
МЕСТА 

СРОК ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМА 
  

  
  
  
  
  
  
  
подготвителен 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
18 
  
  
  

11.12.2019 г. 
18.00 часа 

Ден на отворените врати за родители на бъдещ 
подготвителен клас. 

От 12.12.2019 г.  
до 06.01.2020 г. 
  

Подаване на онлайн заявление за кандидатстване в 
електронната платформа на училището и получаване 
на входящ номер. 
На 06.01.2020 г. в 20.00 ч. попълването на нови 
заявления за кандидатстване ще бъде преустановено. 

На 07.01.2020 г. 
  

Родителите проверяват в платформата за прием, в 
заявлението което са попълнили, за получена датата и 
час, на които детето да се яви в училище. 

От 08.01.2020 г.  Провеждане на индиви-дуалните присъствени часове 
за децата. По време на присъствените часове се 
проверява от училищния психолог степента на 
предучилищна готовност на детето. Резултатите се 
обявяват на електронната платформа до три работни 
дни след датата на явяване. 

Записване до 3 дни 
след получаване на 
известие за 
приемане на 
детето 

Записване на приетите деца. 
След този срок мястото на детето не се пази.  
Необходими документи: 
1. Пакет документи на училището /по образец/. 
2. Акт за раждане /за сверяване на данните/. 
3. При записване родителят внася капаро на стойност 
една месечна вноска от таксата за обучение, която не 
се възстановява в случай на отписване на детето. 

  

първи 18 05.12.2019 г. 
18.00 часа 

Ден на отворените врати за родители на бъдещ първи 
клас. 

От 06.12.2019 г.  
до 06.01.2020 г. 
  

Подаване на онлайн заявление за кандидатстване в 
електронната платформа на училището и получаване 
на входящ номер. 
На 06.01.2020 г. в 20.00 ч. попълването на нови 
заявления за кандидатстване ще бъде преустановено. 

12.01.2020 г. 
11.00 часа 

Провеждане на първия етап от кандидатстването. 

13.01.2020 г. Обявяване в електронната платформа за резултатите 
ДОПУСНАТ или НЕДОПУСНАТ до втория етап на 
кандидатстване - присъствен ден в училището. 
Родителите проверяват в електронната платформа 
резултатите на детето си в заявлението за 
кандидатстване. 

На 14.01.2020 г. Обявяване на датата и часа на присъствения ден в 
училището. 



Родителите проверяват в електронната платформа 
датата и часа на присъствения ден на детето си в 
заявлението за кандидатстване. 

От 15.01.2020 г. Провеждане на присъствените дни за децата. В 
рамките на присъствения ден: 
1. Детето прекарва основната част от времето си в 
подготвителната група на училището. 
2. Провежда се среща на детето с училищния 
психолог. 
3. Провежда се вторият етап на кандидатстване. 
Резултатите се обявяват на електронната платформа 
три дни след датата на явяване на детето. 

Записване до 3 дни 
след получаване на 
известие за 
приемане на 
детето 

Записване на приетите деца. 
След този срок мястото на детето не се пази.  
Необходими документи: 
1. Пакет документи на училището /по образец/. 
2. Акт за раждане /за сверяване на данните/. 
3. При записване родителят внася капаро на стойност 
една месечна вноска от таксата за обучение, която не 
се възстановява в случай на отписване на ученика. 

Втори, трети и 
четвърти клас 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   

27.04.2020 г. 
  

Обявяване на свободните места за втори, трети и 
четвърти клас на учебната 2020/2021 г. 

  Втори, трети и 
четвърти клас 
  

От 07.05 2020 г. 
до 11.05.2020 г. 

Подаване на заявление за кандидатстване в 
електронната платформа на училището. 

 Втори, трети и 
четвърти клас 

 Втори, трети и 
четвърти клас 

17.05.2020 г. Полагане на изпит по математика.  

 Втори, трети и 
четвърти клас 

19.05.2020 г. Обявяване на електронната платформа на училището 
на допуснатите до втори етап на кандидатстване - 
присъствен ден в училище. 

 Втори, трети и 
четвърти клас 

20.05.2020 г. Обявяване на датата и часа на присъствения ден в 
училището. 
/за четвърти клас седмицата 21-29.05.2020 година се 
провежда НВО, поради което присъствените дни за 
учениците ще са след 01.06.2020 г./ 
Родителите проверяват на електронната платформа 
датата и часа на присъствения ден на детето си, чрез 
входящия номер на заявлението за кандидатстване. 

 Втори и трети 
клас 

26 - 29.05.2020 г. Провеждане на присъствените дни за децата. В 
рамките на присъствения ден: 
1. Детето прекарва основната част от времето си в 
съответния клас. 
2. Детето полага тестове по български език и 
литература и английски език за определяне на ниво. 



 

3. Провежда се среща с училищния психолог. 

Втори и трети 
клас 

  01.06.2020 г. Обявяване на окончателните резултати. 

Втори и трети 
клас 

  До 04.06.2020 г. Краен срок за записване на новоприетите деца. 
Необходими документи: 
1. Пакет документи на училището /по образец/. 
2. Акт за раждане /за сверяване на данните/. 
3. При записване родителят внася капаро на стойност 
една месечна вноска от таксата за обучение, която не 
се възстановява вслучай на отписване на ученика. 

Четвърти клас   02.06.2020 г. Обявяване на окончателните резултати. 

Четвърти клас   05.06.2020 г. Краен срок за записване на новоприетите деца. 
Необходими документи: 
1. Пакет документи на училището /по образец/. 
2. Акт за раждане /за сверяване на данните/. 
3. При записване родителят внася капаро на стойност 
една месечна вноска от таксата за обучение, която не 
се възстановява в случай на отписване на ученика. 


