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ПРИЕМ V КЛАС 

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

 
 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПИСВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 

V КЛАС  

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

 

№ Дейност Срок Място 

1 Временно общо класиране по 

точки съгласно критерии за 

прием в съответните 

паралелки 

07.06.2019 г. Сайт на училището 

2 Потвърждаване на заявените 

желания (за ученици от ОУ 

„Черноризец Храбър“)  или 

попълване на заявление по 

образец (за ученици от други 

училища) и съпътстващи 

документи за прием в V клас  

10.06. – 21.06. 

2019 г. 

Деловодство на ОУ 

„Черноризец Храбър“ 

8.00 ч. – 16.30 ч. 

3 Обявяване на списъци с 

разпределени ученици по 

паралелки. 

До 28.06.2019 г. Сайт на училището 

4 Издаване на служебни 

бележки на ученици от други 

училища, че са приети в ОУ 

„Черноризец Храбър“  

28.06.2019 г.  По служебен път или в 

деловодство на ОУ 

„Черноризец Храбър“ 

8.00 ч. – 16.30 ч. 

5 Прием на удостоверения за 

преместване на ученици от 

други училища с приложено 

копие от акт за раждане на 

детето. 

05.07.2019 г. Деловодство на ОУ 

„Черноризец Храбър“ 

8.00 ч. – 16.30 ч. 

6 Второ класиране и обявяване 

на незаети места 

08.07.2018 г. Сайт на училището 

7 Запълване на незаети места. 14.09.2019 г. Деловодство на ОУ 

„Черноризец Храбър“ 

8.00 ч. – 16.30 ч. 

 

  

mailto:chernorizets_varna@abv.bg
http://www.chernorizets.com/


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

За ученици от ОУ „Черноризец Храбър“: 

1. Оригинал на удостоверение за завършен IV клас. 

За ученици от други училища: 

1. Заявление за прием в V клас по образец, което  може да бъде изтеглено от сайта 

на училището http://www.chernorizets.com/прием/  или попълнено на място в 

училище.  

2. Оригинал на удостоверение за завършен IV клас. 

3. Документи, удостоверяващи обстоятелствата съгласно посочените критерии за 

прием в V клас – декларация за резултати от олимпиади и състезания по образец 

(http://www.chernorizets.com/прием/)  за съответната паралелка. 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ 

1.  ПАРАЛЕЛКА С МАТЕМАТИКА 

 

 Избираеми учебни часове (ИУЧ): 

- 1 час математика 

- 1 час български език 

- 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 10 

2. Годишна оценка по математика в IV клас   10 

3. Резултат от зимно математическо състезание, 

организирано от училището 

10 

4. Резултат от пролетно математическо състезание, 

организирано от училището 

10 

5. Резултат от общински кръг на олимпиадата по 

математика 

10 

Точките се разпределят пропорционално спрямо оценките и резултатите от 

математически състезания. Максимален брой точки – 50 
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2. ПАРАЛЕЛКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 Избираеми учебни часове (ИУЧ): 

- 1 час английски език 

- 1 час математика 

- 0,5 часа български език 

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“   10 

3. Резултат от училищно състезание „English is 

Fun!” 

10 

Точките се разпределят пропорционално спрямо оценките и резултатите от 

състезания по английски език. Максимален брой точки – 30 

 

 

3. ПАРАЛЕЛКА С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 Избираеми учебни часове (ИУЧ): 

- 1 час математика 

- 1 час български език 

- 0,5 часа информационни технологии 

Факултативен учебен час (ФУЧ): 

- 1 час информационни технологии 

 

 Критерии за прием в паралелка с информационни технологии: 

№ Показател Максимален брой 

точки 

1. Годишна оценка по математика в IV-ти клас 10 

2. Резултат от национално външно оценяване по 

математика   

10 

3. Резултат от национално външно оценяване по 

български език и литература 

10 

Точките се разпределят пропорционално спрямо оценките и резултатите от НВО. 

Максимален брой точки – 30. 

 

 

 


