ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

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 1 юни 2021г, 10:00 часа.

Как се подава заявление за регистрация? Заявлението за регистрация се подава
онлайн или на място в училище.

Може ли да се подаде заявление по друг начин? Няма друг начин освен
указаните в предходната точка.

Как се регистрират две или повече деца? Ако децата не са близнаци, за всяко
дете се подава отделно заявление.

Как се регистрират близнаци/тризнаци/…? Близнаците участват в класиране с
един входящ номер и едно заявление, като в заявлението се вписват данните на
децата-близнаци.

В колко училища може да кандидатства едно дете? Всеки родител може да
подреди в заявлението на детето до 10 училища.

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.

При регистрацията издава ли се входящ номер? При успешна регистрация
родителят получава генериран от електронната система входящ/регистрационен
номер.

Ако се пропусне първоначалният срок за регистрация, може ли все пак да се
подаде заявление? Да, може да се подаде заявление за участие във второ/трето
класиране, но само за училищата, за които има свободни места.

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.

Как се извършва класирането? Класирането се извършва по постоянен или
настоящ адрес на детето въз основа на времето на уседналост на адреса в района
за обхват на училището.
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.

При класирането взима ли се под внимание входящ/регистрационен номер
на заявлението? Не, номерът на заявлението не е критерий за класиране.

Има ли значение подредбата на училищата в заявлението? ДА. Поредността на
желанието е допълнителен критерий, който носи съответен брой точки от 50 до 41.
(Първо желание – 50 т. , второ желание – 49 т. ... 10-то желание - 41 точки).

Какви документи са необходими при записване на детето в училище? При
записване в първи клас се представят оригинал на удостоверение за раждане,
оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование и документи,
доказващи предимствата по допълнителните критерии, ако в заявлението са
посочени такива.

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 получените при регистрацията номер и парола.

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 в по-предходна група по постоянен/настоящ адрес на детето или са с
по-голям брой точки в групата, тогава детето няма да бъде класирано. Това се
отнася за всяко избрано желание.

Как да разбера какви са постоянният и настоящият адрес на детето?
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Как да разбера кой е прилежащият район по постоянен адрес и настоящ
адрес? Информация за районите на училищата е публикувана в рубриката „Райони",
която се актуализира при стартиране на системата.

Как да се подаде заявление за регистрация на дете, което няма адресна
регистрация в община Варна? Заявлението се подава на място в Община Варна,
стая 1111

Как се подава заявление за регистрация за дете, гражданин на друга
държава без ЕГН, само с ЛНЧ? Заявлението се подава на място в Община Варна,
стая 1111.

Когато детето е класирано, счита ли се вече за записано? – НЕ. Необходимо е
да се отиде на място в училището, за да бъде записано, като се представят
изискваните документи. Ако родител/настойник не запише детето в срока, указан в
Графика на дейностите, то отпада от класирането и може да участва в следващо
класиране с ново заявление.

Ако детето е класирано по второ или следващо желание, но не бъде
записано, участва ли в следващо класиране за първото желание? – НЕ. Ако
не бъде записано, детето губи своето място в училището, в което е класирано.
За да участва в следващо класиране за първото желание, е необходимо да има
обявено свободно място и да се подаде ново заявление.

За въпроси към кого да се обърна? За въпроси може да се обърнете към:


Главен експерт Светлана Христова на тел.: 052/ 820 267;



Главен експерт Адриана Петрова на тел.: 052/ 820 187

