За Вас кандидат - гимназисти

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап
на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане
в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без
ограничения.

Адресът е: priem.mon.bg . Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната
бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте
получили от училището.

Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от
най-желаните), избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За
едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от
професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки.
Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от
професии, трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото
заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са
по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона
"Запиши". След това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате
друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

2.Подаване на заявление в училище-гнездо става, като посетите което и да е гнездо на
територията на област Велико Търново.
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За кандидатстване в друга област може да се подаде заявление онлайн (т.1), или да се
отиде в училище-гнездо в съответната област.

ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА Е МНОГО ВАЖНА- ПОДРЕЖДАЙТЕ
ПАРАЛЕЛКИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ НАЙ-ЖЕЛАНАТА), ЗАЩОТО
КАНДИДАТЪТ ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО НАЙ-ПРЕДНОТО ЖЕЛАНИЕ, ЗА КОЕТО
МУ Е СТИГНАЛ БАЛЪТ.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ! Учениците могат да кандидатстват
за прием в неограничен брой училища. Като отделно желание трябва да се записва
всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Списък на паралелките за област Велико Търново

Прием на ученици след VII клас в СУ "Вичо
Грънчаров" за учебната 2020/2021 година
За I класиране е важно да знаете:
1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте
приети. В противен случай губите мястото си.
2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в
което сте приети, и:
- да се запишете;
или
- да подадете заявление за участие във второ класиране.
Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не
участвате във второ класиране.
Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.
3. Ако не сте класиран по нито едно желание автоматично участвате във второ
класиране.
4. Ако сте класирани в професионална паралелка е необходимо да се представи
медицинско свидетелство при записването. Ако не го представите при записването, то
губите мястото си в класирането.

2/3

За Вас кандидат - гимназисти

За II класиране е важно да знаете:
1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети,
и да се запишете. Ако не се запишете, то губите мястото си във второ класиране.
2. Ако не сте приети на второ класиране, то единственият вариант е да участвате в трето
класиране.
За участие в трето класиране, трябва да се подаде ново заявление през системата
онлайн. В него вие ще може да подредите нови желания за класиране само за
паралелки, в които има останали след второ класиране свободни места.
3. Ако сте класирани в професионална паралелка е необходимо да се представи
медицинско свидетелство при записването. Ако не го представите при записването, то
губите мястото си в класирането.

Очакваме Ви!
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