
ГР. СОФИЯ

90. СУ

„Ген. Хосе де Сан Мартин“



ПРИЕМ на УЧЕНИЦИ в 

ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/23 г.

Информационна система за обслужване на 
детски заведеия и подготвителни групи  и първи 

клас в училищата (ИСОДЗ ПГУ и I клас)

https://kg.sofia.bg



ПРИЕМ на УЧЕНИЦИ в 

ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/23 г.

https://kg.sofia.bg

В публичната част на системата ще намерите: 

 Ръководство за потребителя
 Календар
 Нормативни актове
 Новини
 Често задавани въпроси



ПРИЕМ на УЧЕНИЦИ в 

ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/23 г.

Стъпки при работа с платформата:

https://kg.sofia.bg

- РЕГИСТРАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТОР НА СЕМЕЕН ПРОФИЛ
(валиден имейл, на който ще потвърдите регистрацията си)

- ЕГН, ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС, ДАННИ ЗА УСЕДНАЛОСТ
(автоматична проверка на въведените данни)

- ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ, ДАВАЩИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

- ПОДРЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА



ПРИЕМ на УЧЕНИЦИ в 

ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/23 г.



ПРИЕМ на УЧЕНИЦИ в 

ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/23 г.

ГРУПИ, СПОРЕД ВОДЕЩ КРИТЕРИИ:

- ПЪРВА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район и 
уседналост над 3 години преди датата на класирането. Деца, чиито братя 
или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище.

- ВТОРА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 
училището от 1 до 3 години преди датата на класирането;

-ТРЕТА ГРУПА- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район 
на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен 
през последната една година преди датата на класирането;

-ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън 
прилежащия район на училището към датата на класирането;



ПРИЕМ на УЧЕНИЦИ в 

ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/23 г.

СРОКОВЕ:

https://kg.sofia.bg

26.04.2022 г. – обявяване на свободните места

ЧЕТИРИ паралелки Х 22 ученици

88 ученици първи клас 



СРОКОВЕ за ПЪРВО КЛАСИРАНЕ:

https://kg.sofia.bg

27.04.2022 г. – 05.06.2022 г. 18:00 часа

 Актуализиране на профили, заявяване на кандидатури

06.06.2022 г. – до 12:00 ч. 

06.06 – 17.06. 2022 г. до 17:00 ч.  

 Обявяване на първо класиране

 Записване

17.06 след 17:00 ч.  

 Елиминиране на незаписаните деца 

https://kg.sofia.bg/
https://kg.sofia.bg/


СРОКОВЕ за ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

https://kg.sofia.bg

18.06.2022 г. – 19.06.2022 г. 18:00 часа

20.06.2022 г.. 

20.06 – 24.06. 2022 г. до 17:00 ч.  

 Обявяване на второ класиране

 Записване

24.06 след 17:00 ч.  

 Елиминиране на незаписаните деца 

 Актуализиране на профили, заявяване на кандидатури

https://kg.sofia.bg/
https://kg.sofia.bg/


СРОКОВЕ за ТРЕТО КЛАСИРАНЕ:

https://kg.sofia.bg

25.06.2022 г. – 26.06.2022 г. 18:00 часа

27.06.2022 г.  

27.06 – 01.07. 2022 г. до 17:00 ч.  

 Обявяване на трето класиране

 Записване

01. 07. 2022 г. след 17:00 ч.  

 Елиминиране на незаписаните деца 

 Актуализиране на профили, заявяване на кандидатури

https://kg.sofia.bg/
https://kg.sofia.bg/


СРОКОВЕ за ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ:

https://kg.sofia.bg

02.07.2022 г. – 03.07.2022 г. 18:00 часа

04.07.2022 г. 

04.07. – 06.07. 2022 г. до 17:00 ч.  

 Обявяване на четвърто класиране

 Записване

06.07 след 17:00 ч.  

 Елиминиране на незаписаните деца 

 Актуализиране на профили, заявяване на кандидатури

https://kg.sofia.bg/
https://kg.sofia.bg/


ПРИЕМ на УЧЕНИЦИ в 

ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/23 г.

СРОКОВЕ:

https://kg.sofia.bg

07.07 – 31.08.2022 г. – няма класирания

01.09 – 14.09.2022 г. – текущи класирания



ЗАПИСВАНЕ НА 

НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление за записване по образец на 90. СУ

2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал

3. Документи, удостоверяващи допълнителните точки

3. Копие на акт за раждане (за сверяване)



Телефони за 

контакти и съдействие!

02 8250854 Таня Гичева 
технически секретар

Йорданка Неделчева
зам.-директор УД



Благодаря 

за вниманието!

Йорданка Неделчева
зам.-директор УД


