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КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 

2021/2022Г. 

( при повече постъпили заявления от обявените свободни места) 

 

I. Критерии за прием на ученици в пети клас, за паралелка с ИУЧ  

математика (при постъпили повече заявления от броя на местата в 

паралелката) 

1. Олимпиада по математика – общински кръг – брой точки 

2. Национална олимпиада „Знам и мога“ – общински кръг – брой точки 

3. Национална олимпиада „Знам и мога“ – областен кръг – брой точки 

4. Годишна оценка по математика  в 4 клас, приравнена в точки по скала 

5. НВО по математика – брой точки 

6. Училищно състезание по математика – брой точки 

7. Призови места в други състезания по математика – 4 клас: 

За III място – 5 точки 

За II място – 7 точки 

За I място – 10 точки 

8. Общ успех от удостоверението за завършен начален етап по 

общообразователните предмети. 

 

II.  Критерии за прием на ученици в пети клас, за паралелка с ИУЧ 

български език и литература (при постъпили повече заявления от 

броя на местата в паралелката) 

1. Годишна оценка по български език и литература  в 4 клас, приравнена в точки 

по скала 

2. Национална олимпиада „Знам и мога“ – общински кръг – брой точки 

3. Национална олимпиада „Знам и мога“ – областен кръг – брой точки 
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4. Училищно състезание по български език и литература – брой точки 

5. НВО по български език и литература – брой точки 

6. Други конкурси и състезания по български език и литература: 

За III място – 5 точки 

За II място – 7 точки 

За I място – 10 точки 

7. Общ успех от удостоверението за завършен начален етап по 

общообразователните предмети 

 

III.  Критерии за прием на ученици в пети клас, за паралелка с ИУЧ 

Информационни технологии (при постъпили повече заявления от 

броя на местата в паралелката) 

1. Годишна оценка по математика  в 4 клас, приравнена в точки по скала 

2. Годишна оценката по компютърно моделиране в 4 клас, приравнена в точки по 

скала 

3. Други състезания по ИТ: 

За III място – 5 точки 

За II място – 7 точки 

За I място – 10 точки 

4. Общ успех от удостоверението за завършен начален етап по 

общообразователните предмети 

 

IV.  Критерии за прием на ученици в пети клас, за паралелка с ИУЧ  

Английски език (при постъпили повече заявления от броя на 

местата в паралелката) 

1. Годишна оценка по английски език в 4 клас, приравнена в точки по скала  

2. Годишна оценка по БЕЛ в 4 клас  

3. Общ успех от удостоверението за завършен начален етап по 

общообразователните предмети 

 



V. Критерии за прием на ученици в пети клас, за паралелка с ИУЧ 

Изобразително изкуство (при постъпили повече заявления от броя 

на местата в паралелката) 

1. Оценка по изобразително изкуство от удостоверението за завършен четвърти 

клас, приравнена в точки по скала. 

2. Участие  и награди от различни конкурси.  

3. Общ успех от удостоверението за завършен начален етап по 

общообразователните предмети. 

 

 


