
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 
ОУ "П. К. ЯВОРОВ"

ГР. БУРГАС

2  Е Т А П

1  Е Т А П

3  Е Т А П

4  Е Т А П

 РЕГИСТРАЦИЯ
11 МАЙ. 8:00Ч. ДО 20 МАЙ

2022 Г. 18:00Ч.

 

ГРАФИК 
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА

УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС НА
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
3 ЮНИ 2022 Г. 

12:00Ч.

 

Обявяване на резултатите от първо
класиране. Можете да проверите

класирането на страница "Вход", като е
необходимо въвеждане на ЕГН и парола
за достъп. Списък с имената на децата,

приети на първо класиране, ще бъде
поставен и на видно място в училищата.

ЗАПИСВАНЕ
6 ЮНИ 08:00Ч. ДО 10 ЮНИ

2022 Г. 18:00Ч.

 

Записване на приетите деца на първо
класиране. Записването става на място,

в съответното приемно училище.
Информация за документите можете да

откриете на страница "Въпроси".
Обявяването на останалите свободни

места след първо класиране се
извършва на 16.06.2022 г.

ПРОМЯНА НА ЖЕЛАНИЯТА
17 ЮНИ 08:00Ч. ДО 23 ЮНИ 2022 Г.

18:00Ч.

 

Родителите на неприетите на първо
класиране деца могат да променят реда

на желанията за второ класиране или
чрез "Вход" в системата или на място, в

едно от избраните детски заведения.
Могат да се извършват и нови

регистрации на деца, които не са го
направили до момента.

Подаване на заявления за постъпване в I-
ви клас в учебно заведение. Заявленията

се подават по електронен път чрез
попълване на електронната форма или с

подаване на заявление /по образец/ в едно
от желаните учебни заведения.

6  Е Т А П

 ВТОРО КЛАСИРАНЕ
28 ЮНИ 2022 Г. 

12:00Ч.

Обявяване на резултатите от второ класиране.
Можете да проверите класирането на страница
"Вход", като е необходимо въвеждане на ЕГН и
парола за достъп. Списък с имената на децата,
приети на първо класиране, ще бъде поставен и

на видно място в училищата.

5  Е Т А П

ЗАПИСВАНЕ
30 ЮНИ  8:00Ч. ДО 6 ЮЛИ 2022 Г.

18:00Ч.

Записването на приетите деца на второ класиране.
Писмената декларация и другите необходими

документи трябва да бъдат представени в
съответното учебно заведение при записване.

Обявяването на останалите свободни места след
второ класиране се извършва на 08.07.2022 г. КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРЕЗ
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