
ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………Х…………….. 

ДАРИНА ДИМИТРОВА 

(директор) 

ГРАФИК  

За организация на дейностите по преместване на ученици в V клас за учебната 2021/2022 

година 

№ Дейност Срок Място 

1 

Подаване на документи за преместване в пети клас: 
 заявление до директора (по образец); 
 копие на удостоверение за завършен начален етап 

(представя се и оригинал на удостоверението за 
сверка); 

 служебни бележки за резултатите от: 
- областен и общински кръг на Национална 

олимпиада по математика; 
- Математическо състезание за ученици от IV 

клас „Математика за всеки“; 
- Пролетно математическо състезание за 

ученици от IV клас; 
- областен, общински и национален кръг на 

Национална олимпиада „Знам и мога“. 

05. – 
07.07.2021 г. 

Стая 105 
От 08:00 ч. до 

16:00 ч. 

2 

Обявяване на информация за резултатите от прилагане 
на критериите за преместване* на ученици в пети клас, 

ако постъпилите заявления са повече от свободните 
места в паралелката. 

09.07.2021 г.  
до 16:00 ч. 

Електронна 
страница на 
училището, 

информацион
но табло - 

партер 

3 
Записване на приетите ученици. При записване се 

предоставя оригинала на удостоверението за завършен 
начален етап и копие от акта за раждане.  

13. и 
14.07.2021 г. 

Стая 105  
От 08:00 ч. до 

16:00 ч. 
 

*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. 

Приложение: заявление по образец  



ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА 
 

                                

До Директора 

на ОУ ”Свети свети Кирил и Методий” 

гр. Варна 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

от …………………………………………………………............................................................. 

адрес ……………………………………………………………………………………………………………… 

телефон за връзка: …………………………………………. 

родител на: ………………………………………………………………………………………………………  

Уважаема г-жо Директор, 

Заявявам желание синът ми/дъщеря ми да бъде приет/приета в V клас 

за учебната 2021/2022 г. на повереното Ви училище. 

До момента се е обучавал/обучавала в …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

и има завършен …….. клас. 

 

Надявам се, че желанието ми ще бъде удовлетворено.  

Декларирам съгласие личните данни на сина ми/дъщеря ми да бъдат 

обработвани от образователната институция при спазване на ЗЗЛД. 

 

 

Дата:………………..                                                         Подпис:………………… 


