Над 97% от първокласниците са приети по първо
желание в училищата на Стара Загора
четвъртък, 03 юни 2021

Резултатите от първо класиране чрез електронната система за прием на заявления за постъпване в
първи клас през учебната 2021/2022 година в Община Стара Загора бяха обявени днес. Записването на
бъдещите първокласници ще бъде в дните от 4 до 9 юни, между 9.00 и 17.00 часа в училището, където
са приети.
Свободните места за първолаци са общо 1289, а чакащите за класиране деца 1202, от които 20 двойки
близнаци. Класирани са 1119 деца. От тях 1088 или 97.2% са класирани по първо желание. Незаетите
места след първо класиране са 179.
Сред най-предпочитаните учебни заведения са: Пето основно училище „Митьо Станев“, Основно
училище "Кирил Христов", Второ основно училище "Петко Рачов Славейков", Шесто основно училище
"Свети Никола", Начално училище "Димитър Благоев", Девето основно училище "Веселин Ханчев", СУ
"Максим Горки" , СУ "Иван Вазов". Свободни места има в Начално училище „Зора“, Начално училище
„Кольо Ганчев“, Първо основно училище „Георги Бакалов“, Eдинадесето основно училище „Николай
Лилиев“, Дванадесето „Стефан Караджа“, Тринадесето „Св. Паисий Хилендарски“, Основно училище
„Георги Райчев“ ,Средно училище „Васил Левски“, Средно училище „Железник“, Средно училище „Иван
Вазов“, Средно училище „Христо Смирненски“ и Средно училище „Христо Ботев“.
Най-много са чакащи следващо класиране за Основно училище „Кирил Христов“ и Пето основно
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училище „Митьо Станев“.
На 10 юни, в раздел „Новини“ на специализирания сайт за прием, ще бъдат обявени свободните места
за второ класиране. Началната дата на отваряне на системата за желаещите да участват във второ
класиране е 11 юни. В периода от 10.00 часа на 11 юни до 23.59 часа на 16 юни може да бъде
извършено регистриране, редактиране или отказване на заявления за прием. Резултатите от
класирането ще се обявят на 18 юни. Бъдещите ученици могат да бъдат записани в съответното учебно
заведение между 21 и 23 юни.
Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 24 юни, а желаещите да се включат в него
ще могат да подават, редактират или отказват заявления в електронната система в периода от 25 до 27
юни. Третото класиране ще бъде обявено на 29 юни, а записването ще става от 30 юни до 2 юли.
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