
ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ

2021/2022 г.





РЕГИСТРАЦИЯ И КАНДИДАТСВАНЕ

 Всички деца, кандидатстващи за прием в 

първи клас се регистрират в ИСОДЗ, ПГУ и I

клас;

 Регистрирането и кандидатстването се 

извършват по електронен път;

 Родителят/настойникът предварително се 

запознава с начина на регистриране в сайта 

на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/home

https://kg.sofia.bg/#/home


КЛАСИРАНЕ

Класиранията се извършват съгласно графика на 

дейностите;

 Класиранията се извършват от ИСОДЗ, ПГУ и I клас 

съгласно въведената от родителя/настойника 

информация за наличие на критерии, посочени в 

Раздел III „Критерии“ от т.10.1. до т.10.11. от 

Системата за централизирано електронно класиране;

 Всяко дете може да бъде класирано само в едно 

училище;

 Задължение на родителя/настойник е да следи 

информацията за класиранията и да спазва сроковете 

за записване;

В случай, че детето не се запише в училището, в което 

е класирано в определените срокове, мястото остава 

свободно.



ЗАПИСВАНЕ

Родителят/настойникът може да заяви записване 

на всеки класиран ученик по електронен път чрез 

Информационната система или на място в 

училището в рамките на установените срокове за 

записване; 

Дете, класирано чрез ИСОДЗ, ПГУ и I клас не се 

записва, ако училищната комисия установи, че 

родителят/настойникът е заявил критерии, които не 

могат да бъдат доказани със съответните 

документи или служебни проверки.



УЧЕБЕН ПЛАН - I клас

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ    СЕДМИЧНО          ГОДИШНО

Български език и литература                   7                               224

Математика                                                   4                              128

Околен свят                                                  1                                32

Музика                                                          2                                64

Изобразително изкуство                            2                                64

Физическо възпитание и спорт                2                                64

Технологии и предприемачество             1                                32



ИЗБИРАЕМИ  УЧЕБНИ ЧАСОВЕ            СЕДМИЧНО           ГОДИШНО

Български език и литература          1  32

Математика           1       32

Информационни технологии 1 32

УЧЕБЕН ПЛАН - I клас



ФАКУЛТАТИВНИ
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ             СЕДМИЧНО   ГОДИШНО

Английски език 2                           64 

УЧЕБЕН ПЛАН - I клас



ВАЖНО:

СРОК ДЕЙНОСТ

19.04.2021 г. Обявяване на свободните места.

19.04.2021 г. до 

28.05.2021 г. вкл. /до 

18.00 ч./

Регистриране и кандидатстване.

28.05.2021 г. 
Край на актуализацията на профилите 

/заключване на системата в 18.00 часа/.

04.06.2021 г. 
Публикуване на резултатите от първото 

класиране за учебната 2021/2022 г.

07.06.2021 г. до 

11.06.2021 г.

/до 17.00 часа/

Записване на учениците приети на първо 

класиране.

11.06.2021 г. - 17.00 ч.

Край на записване на класираните деца. 

Елиминиране на незаписаните деца от 

първото класиране.



ВАЖНО:

СРОК ДЕЙНОСТ

11.06.2021 г. - 18.00 ч.
Край на актуализацията на профилите 

/заключване на системата/.

12.06.2021 г. 
Публикуване на резултатите от второто 

класиране за учебната 2021/2022 г.

от 14.06.2021 г. до 

18.06.2021 г. /до 17.00ч./

Записване на учениците, приети на второ 

класиране.

18.06.2021 г. – 17.00 ч.

Край на записване на класираните деца. 

Елиминиране на незаписаните деца от второто 

класиране.

18.06.2021 г. – 18.00 ч.
Край на актуализацията на профилите 

/заключване на системата/.

19.06.2021 г. 
Публикуване на резултатите от третото  

класиране за учебната 2021/2022 г.



ВАЖНО:

СРОК ДЕЙНОСТ

от 21.06.2021г. до 

25.06.2021г. /до 17.00ч./

Записване на учениците, приети на трето 

класиране.

25.06.2021 г. – 17.00 ч.

Край на записване на класираните деца. 

Елиминиране на незаписаните деца от третото 

класиране.

от 26.06.2021 г. до 

26.08.2021 г.

Период без класирания. Профилите 

могат да се актуализират.



ВАЖНО:

СРОК ДЕЙНОСТ

27.08.2021г. - 18.00ч.
Край на актуализацията на профилите 

/заключване на системата/.

28.08.2021г. 
Публикуване на резултатите от първото текущо 

класиране за учебната 2021/2022 г.

от 30.08.2021 г. до 

03.09.2021 г. /до 17.00ч./

Записване на учениците, приети на първо 

текущо класиране.

03.09.2021 г. – 17.00 ч.

Край на записване на класираните деца. 

Елиминиране на незаписаните деца от първото 

текущо класиране.

03.09.2021 г. – 18.00 ч.
Край на актуализацията на профилите 

/заключване на системата/.

04.09.2021 г. 
Публикуване на резултатите от второто текущо 

класиране за учебната 2021/2022 г.



ВАЖНО:

СРОК ДЕЙНОСТ

от 07.09.2021 г. до 

10.09.2021 г. /до 17.00ч./

Записване на учениците, приети на второ 

текущо класиране.

10.09.2021 г. – 17.00 ч.

Край на записване на класираните деца. 

Елиминиране на незаписаните деца от второто 

текущо класиране.

10.09.2021 г. – 18.00 ч.
Край на актуализацията на профилите 

/заключване на системата/.

11.09.2021 г. 
Публикуване на резултатите от трето последно 

класиране за учебната 2021/2022 г.

от 13.09.2021 г. до 

14.09.2021 г. /до 17.00ч./

Записване на учениците, приети на трето 

последно класиране.


