КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

1. ПАРАЛЕЛКА С МАТЕМАТИКА
Избираеми учебни часове (ИУЧ):
-

1 час математика
1 час български език и литература
0,5 часа математика

Факултативен учебен час (ФУЧ):
-

1 час математика

Критерии за прием в паралелка с математика:
№

Показател

Максимален брой
точки
1.
Резултат от национално външно оценяване по
10
математика
2.
Годишна оценка по математика в IV клас
10
3.
Резултат от зимно математическо състезание,
10
организирано от училището
4.
Резултат от пролетно математическо състезание,
10
организирано от училището
5.
Резултат от общински кръг на олимпиадата по
10
математика
Точките се разпределят пропорционално спрямо оценките и резултатите от НВО и
математически състезания. Максимален брой точки – 50

2. ПАРАЛЕЛКА С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Избираеми учебни часове (ИУЧ):
-

1 час български език
1 час математика
0,5 часа български език и литература

Факултативен учебен час (ФУЧ):
-

1 час български език и литература

Критерии за прием в паралелка с български език и литература:
№

Показател

Максимален брой
точки
1.
Резултат от национално външно оценяване по
10
български език и литература
2.
Годишна оценка по БЕЛ в IV-ти клас
10
3.
Резултат от състезание „Аз и буквите“ на СБНУ
10
Точките се разпределят пропорционално спрямо оценките и резултатите от НВО и
състезания. Максимален брой точки – 30.

3. ПАРАЛЕЛКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Избираеми учебни часове (ИУЧ):
-

1 час английски език
1 час математика
0,5 часа български език и литература

Факултативен учебен час (ФУЧ):
-

1 час английски език

Критерии за прием в паралелка с английски език:
№

Показател

Максимален брой
точки
1.
Годишна оценка по английски език в IV-ти клас
10
2.
Резултат от състезание „Аз общувам с Европа“ на
10
СБНУ
3.
Резултат от училищно състезание „English is
10
Fun!”
Точките се разпределят пропорционално спрямо оценките и резултатите от
състезания по английски език. Максимален брой точки – 30

