ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Въпрос: В какви срокове се подават заявления за регистрация в
електронната система за прием в първи клас?
Сроковете за подаване на заявления са определени в публикувания в сайта
за прием График на дейностите. Системата ще бъде отворена на 23 май 2022
г, 10:00 часа.
Въпрос: Как се подава заявление за регистрация?
Регистрация на заявление за прием можете да направите онлайн от
публичния сайт за прием или на място в училище. Двата начина са
равностойни.
Въпрос: Може ли да се подаде заявление по друг начин?
Няма друг начин освен указаните в предходната точка.
Въпрос: Как се регистрират две или повече деца?
Ако децата не са близнаци, за всяко дете се подава отделно заявление.
Въпрос: Как се регистрират близнаци?
Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление,
като в заявлението се вписват данните на децата-близнаци.
Въпрос: За колко училища може да кандидатства едно дете?
Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища.
Въпрос: Кандидатствайки за прием в повече от едно училище,
необходимо ли е да се подава заявление за всяко едно от тях?
Не, подава се едно заявление, като на екран „Желания" училищата се
подреждат в желания ред.
Въпрос: При регистрацията издава ли се входящ/регистрационен
номер?
При успешна регистрация родителят получава генериран от електронната
система входящ/ регистрационен номер.
Въпрос: Ако се пропусне първоначалния срок за регистрация, може ли
все пак да се подаде заявление?
Да, можете да подадете заявление, съгласно графика на дейностите, за
участие във второ/трето класиране, но само за училищата, за които има
свободни места.

Въпрос: Може ли да се правят корекции във вече регистрирано
заявление?
Да, редакции са допустими до затварянето на системата преди всяко
класиране, съгласно Графика на дейностите за учебната година.
Въпрос: Как се извършва класирането?
Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по
постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват. При регистрация
на заявлението се прави автоматична проверка по този критерий. Децата се
класират въз основа на съответствието към критериите по Приложение 11
на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските
училища на територията на град Велико Търново, като се подреждат в
групите в низходящ ред според получения сбор от точки. Всяко дете може
да бъде класирано само в едно училище.
При брой кандидати с равен брой точки, надвишаващ броя на свободните
места в училището, класирането се извършва на случаен принцип от
системата:
„Случаен принцип“ означава системата за централизирано електронно
класиране да генерира случайно/произволно число във възходящ ред, като
по-малкият номер е с предимство.
Въпрос: При класирането взима ли се
входящ/регистрационен номер на заявлението?

под

внимание

Не, номерът на заявлението не е критерий за класиране.
Въпрос: Има ли значение подредбата на учебните заведения в
заявлението?
ДА. Поредността на желанието е допълнителен критерий, който носи точки.
Въпрос: Какви документи са необходими при записване на детето в
училище?
При записване в първи клас се представят копие на удостоверение за
раждане, оригинал на удостоверение за завършено предучилищно
образование и документи, доказващи предимствата по допълнителните
критерии, ако в заявлението са посочени такива.
Въпрос: Къде мога да проверя резултатите от класирането?
Резултатите от класирането могат да бъдат проверени в родителския профил
на публичния сайт за прием от „Вход в системата" с получената при

регистрацията парола за достъп. Резултатите могат да бъдат проверени и на
място във всяко училище.
Въпрос: Възможно ли е детето да не бъде прието в нито едно от
желаните училища?
Ако при класирането за желаното училище обявените свободни места се
заемат от деца, които са с по-голям брой точки или при равни условия - с
по-малко случайно число, тогава детето няма да бъде класирано. Това се
отнася за всяко избрано желание.
Въпрос: Как да разбера какви са постоянният и настоящият адрес на
детето?
Проверката се извършва в районните администрации в отдел „Гражданско
състояние”
Въпрос: Как да разбера кой е прилежащият район по постоянен адрес и
по настоящ адрес?
Актуална информация за районите на училищата можете да намерите на
публичния сайт за прием в раздел "Райони", както и в официалният сайт на
Община Велико Търново - Раздел „Общински съвет", подраздел „Наредби"
- НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските
училища на територията на град Велико Търново, Приложения.
Въпрос: Как да се подаде заявление за регистрация на дете, което няма
адресна регистрация в Община Велико Търново?
Заявлението се подава на място в Общината, стая № 214
Въпрос: Как се подава заявление за регистрация за дете, гражданин на
друга държава?
Заявлението се подава на място в Община Велико Търново, стая № 214
Въпрос: Когато детето е класирано, счита ли се вече за записано?
Не. Необходимо е да отидете на място в училището, за да го запишете, като
представите необходимите документи. Ако приемът на детето не бъде
потвърден в срока, указан в Графика на дейностите, то отпада от
класирането и може да участва в следващо класиране с ново заявление.
Въпрос: Ако детето е класирано по второ или следващо желание, но не
го запишем, участва ли в следващо класиране за първото си желание?

Не. Ако не го запишете, детето губи своето място в училището, в което е
класирано. За да участвате в следващо класиране за първото си желание, е
необходимо да има обявено свободно място и Вие да подадете ново
заявление.
Въпрос: За въпроси към кого да се обърна?
За въпроси може да се обърнете към Христо Цветков - Главен експерт в
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

