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За нас децата са мисия, бъдеще, 
отговорност. Затова с общи усилия 
изградихме образователна структура със 
съвременен почерк и иновативен подход, 
но в основата й заложихме традицията и 
отдадеността към Родината. Постигнахме 
мотивираща учебна среда с будни и 
любознателни деца, с устремени и 
амбициозни преподаватели.

Готови сме за новите попълнения в 
нашата общност!



Прием за подготвителен и първи клас
Двудневен престой в училище*

По време на двудневното преживяване в училище ученикът: 

• разглежда базата; 

• запознава се с учителите, учениците и дневния режим; 

• участва в дневните занимания на класа.

Учителите и специалистите (психолог и логопед):

• наблюдават поведението и навиците му; 

• провеждат тест за ранна училищна готовност - DESK 3-6 R;

• оценяват логопедичното развитие; 

• оценяват неговата готовност за прием в ЧОУ „Цар Симеон Велики”.

  *Цената за двудневния престой в училище е €200.



Прием за 2., 3. и 4. клас*
Двудневен престой в училище*

По време на двудневното преживяване в училище ученикът: 
• разглежда базата; 

• запознава се с класния ръководител, учениците и дневния режим; 

• участва в дневните занимания на класа. 

Учителите и специалистите (психолог и логопед):
• наблюдават поведението и навиците му; 

• провеждат тест Векслер - WISC-IV (стандартизиран метод за когнитивна оценка);

• оценяват логопедичното развитие; 

• провеждат изпити по български език, математика и английски език, в съответствие с 

класа на ученика;

• оценяват неговата готовност за прием в ЧОУ „Цар Симеон Велики”.

*Цената за двудневния престой в училище е €200.



Какво още изискваме: 

• разговор с родителите и обратна връзка от ръководството;

• средна оценка от предходен клас/първи срок при кандидатстване за 2., 3. и 
4. клас;

• предоставяне на грамоти, уверение за участие, резултати от състезания и 
олимпиади, други постижения. 



Какво следва:
• изготвяне на становища от психолога и учителите относно резултатите на ученика;
• обратна връзка от ръководството към родителите в рамките на 10 дни след 
приключване на обследването;

• при необходимост - разговор с родителите относно условията за прием на ученика;
• подписване на договор за обучение. 





Стъпки за кандидатстване

Свържете се с нас за среща на тел. +359 879 216 099 
или на имейл office@tzarsimeon.bg
Ще получите детайлна информация за училището, както и насоки по 
процедурата за кандидатстване.

Попълнете заявление. 
Онлайн формуляр за кандидатстване или формуляр, който можете да 
изтеглите от ТУК.
Изберете правилния формуляр според класа, за който детето ви 
кандидатства – подготвителен клас, първи клас, пети клас, осми клас.

Ученикът прекарва 2 дни в училище.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCx2ALifEr43L8uALi-gzQJDc_VMgP6GeTRziEVYlTi4Lf8A/viewform
https://tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2022/01/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF-2022.pdf


Среща с ръководството за получаване на обратна връзка.

Документи, които трябва да ни изпратите на office@tzarsimeon.bg.
Сканирани страниците от оригиналния ученически бележник или 
снимка на онлайн дневник „Школо”, удостоверяващи среден успех за 
края на първи срок/учебната година.

Подписване на договор

При успешен прием предстои срок на адаптация, в който се следи за безпроблемното 
приобщаване на ученика към общността  на ЧОУ „Цар Симеон Велики”. По време 
на периода се работи в пряка връзка с родителите, като им се предоставя системна 
информация относно приобщаването на детето.

Стъпки за кандидатстване



Често задавани въпроси и отговори

1. Допуска ли се присъствие на родител по време на двудневния престой в училище?
Уверяваме Ви, че нашият екип ще се погрижи за детето Ви и присъствието на родител 
не е необходимо. 

2. Какви материали са необходими за престоя в училище?
При записване за кандидатстване, цялата информация ще Ви бъде изпратена на 
посочен от Вас имейл адрес.

3. В какъв срок след двудневния престой може да се очаква отговор за приема?
Резултатите от кандидатстването ще бъдат съобщени до 10 дни след двудневния 
престой.



Успех!


