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КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС  

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

  Критериите са разработени на основание чл. 45, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016г. 

на МОН за организация на дейностите в училищното образование от училищна комисия, 

определена със Заповед на директора №РД 07-176/10.03.2021г. 

   За учебната 2021/2022 година в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ могат да се 

преместват ученици в пети клас за свободните места до 26 ученици  в пет паралелки. 

 Право на участие за попълване на свободните места в пети клас има всеки ученик, 

който е: 

 завършил успешно начален етап на основно образование; 

 участвал в национално външно оценяване в IV клас. 

 Критерии за подбор на кандидатите за прием в пети клас се прилагат, ако 

постъпилите заявления са повече от свободните места в паралелките. 

 Времето на подаване на заявлението за прием не е критерий. 

 Критериите за прием в пети клас са  резултатите от: 

1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование. 

2. Резултати от НВО по БЕЛ и математика. 

3. Резултати от областен и общински кръг на Национална олимпиада по 

математика. 

4. Резултати от състезание „Математика за всеки“. 

5. Резултати от Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас. 

6. Резултати от областен, общински и национален кръг на Национална 

олимпиада „Знам и мога“. 

 Когато в класирането има ученици с равни резултати и  броят им  надвишава броя 

на местата в паралелките, те се подреждат в низходящ ред по сбора на оценките от 

учебните предмети, включени в удостоверението за завършен начален етап на основно 

образование. 

 Документите, необходими за преместване в V клас са: 

1. Заявление до директора на училището. 

2. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование. 

3. Копия на документи, удостоверяващи резултатите от олимпиади и състезания 

   

  Критериите са приети на заседание на Педагогическия съвет (протокол №10/ 

12.03.2021г.). 

 

 

       


