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АНАЛИЗ  

 

 
на резултатите от първото класиране на учениците в 1. клас 

за учебната 2021/2022 година 

 

            В  кампанията по приемането на учениците в 1.клас за учебната 2020/2021 година за 

пръв път се прилага на територията на Столична община централицирано приемане на 

заявления и класиране на учениците. 

           При тази нова за родителите и училищата форма на взаимодействие между 

училището и съответния родител резултатите за 62.ОУ „Христо Ботев“ – София, са 

следните: 

1. При заявени за прием в 1.клас общо 48 ученици в 2 паралелки бяха подадени 

заявления от 91 родители, което е малко под двойно повече кандидати от заявените 

места. 
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1.група 26 24   2 24 

2.група   2   2   0   2 

3.група   3   3   0   3 

4.група с 

точки 

52 25 14 19/18 

4.група -0 т.    8    2    0    0 

общо 91 56 16 48/47 



2. Кандидатите се разпределят както следва: 

2.1. Кандидатите  за училището са общо 91, като 56 са ни предпочели по първо 

желание, т.е. 62% от всички кандидати. 

2.2.От всичките 91  кандидати в 1.група бяха 26, от тях само 2-ма са посочили 

училището като 2-ро желание, т.е. 92% от кандидатите в тази група ни 

предпочитат пред други училища 

2.3.Във 2. група – 2-ма и двамата – по първо желание, т.е. 100% ни предпочит.  

2.4.В  3.група – 3-ма и тримата – по първо желание, т.е. 100% ни предпочитат. 

2.5.В 4.група с допълнителен брой точки  са 52 кандидати, по първо желание са  25-

ма, 14- по второ, останалите – по следващо. т.е. 49% от тях ни посочват като 1-

во желание. 

2.6.В 4. група с 0 точки са 8 кандидати, от тях двама по първо желание, т.е. 25% - по 

първо желание. 

3. На първо класиране картината е следната: 

3.1.Класирани са всичките 24 кандидати за ученици в 1.група по първо желание, 

всичките са се записали в училището- 100%. 

3.2.Класираните от 2 и 3 група общо 5-ма – също са се записали в училището- 100%. 

3.3.Класираните в 4.група с точки са общо 19, ученици, 76% от кандидатстващите с 

точки в 4-та група. Записани са 18 или 98% от класираните. 

3.4.Чакащи, т.е. кандидати, които са посочили само това училище са 9 души всичките 

от 4-та група от тях 8 група  с 5 т., 1 с 0 т. – 29% от общия брой кандидатстващи 

в 4.та група. 

3.5.От всички подадени заявления за прием в 1.клас са удовлетворени 53%, от тях 

по първо желание са  всичките класирани – 100%.  

3.6. Не са класирани по 1-во желание 15 % от всички кандидатите във всички групи. 

          Цитираните по-горе числа показват следните трайни тенденция, т.е. тенденции 

запазваща се вече 4-та година: 

1. Броят на кандидатите за прием в училището значително надвишава капацитетните 

ни възможности да осигурим в пълен обем правата на родителите на учениците по 

чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО). Това 

обстоятелство налага ръководството на училището да предприеме допълнителни 

мерки според ЗПУО и подзаконовите нормативни актове: 

-  да иска разрешение от министъра на образованието и науката за завишен прием 

над максималния брой от 24 ученици в паралелка в 1. клас;  

- да бъде разкрита още една паралелки в 1.клас. 

2. Кандидатите, които чакат за прием в училището са 9 и не са достатъчни за 

разкриването на нова паралелка в съответствие с нормативната база за пълняемост 

на паралелките. 

3. Единствената възможност за задоволяване желанията на родителите е завишаването 

броя на учениците в двете паралелки в 1.клас над максималния, което става  с 

разрешение на министъра на образовието и науката. Ръководството на училището е 

предприело своевременно действия по процедурата за искане и получаване на такова 

разрешение.  

4. Трайна тенденция е паралелките в 1.клас в 62.ОУ „Христо Ботев“ –София, да бъдат 

със по 2-4 повече ученици от максималния брой -24,  с разрешение по т. 3. 


