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                                         У Ч И Л И Щ Е Н  
                                               П Л А Н – П Р И Е М 

          на Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново 

 

                                        за учебната 2021 – 2022 година  
                                                               /І-ви и V-ти клас/ 

 

 
                                    ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

 
I. През учебната 2021 – 2022 година в училището ще се сформират две групи за обучение на  

деца в подготвителна група с полудневни занятия в двете смени на учебния ден, както следва: 

 

1. ПГ А – 22 деца I учебен срок – от 13:00ч., II учебен срок – от 08:00ч. 

2. ПГ Б – 22 деца. I учебен срок – от 08:00ч., II учебен срок - от 13:00ч.   

 

Записването на деца в ПГ се извършва от 01.03.2021г. до 01.09.2021г. чрез попълването и 

подаването на заявление за записване, което може да бъде изтеглено от тук или да бъде получено в 

канцеларията на техническия секретар. 

                                                ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І-ви КЛАС 

 

IІ. През учебната 2021 – 2022 година в училището ще бъдат приемани ученици в първи клас, по 

начинът и критериите заложени в Правилника за прием на деца и ученици, и при изпълнение 

на следните изисквания: 
              1. Брой паралелки в I клас – 5; 

              2. Брой свободни места в паралелка – 22; 

              3. Осигурена целодневна организация на учебния ден.  

ІІI. Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях: 

1. Промяна в броя на паралелките:  

  II клас - 5 паралелки (без промяна); 

III клас – 5 паралелки (без промяна); 

IV клас – 5 паралелки (без промяна); 

 V клас – 5 паралелки (без промяна); 

VI клас – 5 паралелки (промяна: -1 паралелка); 

           VII клас – 6 паралелки (промяна: +1 паралелка). 

2. Свободни места в паралелките: 

 II клас (паралелки: а, б-1 свободно място, в, г, д) - 0; 

III клас (паралелки: а, б, в, г, д-1 свободно място) - 0; 

IV клас (паралелки: а, б, в, г, д) - 0;  

 V клас (паралелки: а-0, б-1 свободни мести, в-2 свободни места, г-2 свободни места, д-2  

свободни места); 

           VI клас  (паралелки: а–няма свободно място, б-1 свободно място;  в– няма свободно място; г 

– 2 свободни места; д– няма свободно място, е– няма свободно място);  
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           VII клас (паралелки: а– няма свободно място; б– няма свободно място; в– няма свободно 

място; г– няма свободно място; д– няма свободно място; е- 1 свободно място). 

 

ІV. Класове  с целодневна организация на учебния ден 

    І клас – 4 групи за ЦДО; 

  ІІ клас – 3 групи за ЦДО; 

 ІІІ клас – 3 групи за ЦДО; 

 ІV клас – 3 групи за ЦДО;  

   V клас – 1 група за ЦДО.  

 

 

 

                          П Р И Е М   Н А  У Ч Е Н И Ц И   В  V-ти КЛАС 

 

 

V. В V-ти клас за учебната 2021-2022 година в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“  ще бъдат приети 

ученици по редът, определен в Правилника за прием на деца и ученици: 

 Всички ученици от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, завършили успешно ІV клас през  

учебната 2020-2021 година, желаещи да продължат образованието си в същото училище; 

 При наличие на свободни места: ученици, завършили успешно ІV клас в други училища,  

класирани по критериите в Правилника за прием на деца в подготвителна група и ученици в I-ви и 

V-ти клас. 

 

VI. Приемът в V-ти клас ще се извърши в 5 паралелки с пълняемост - до 26 ученици: 

 Една общообразователна паралелка със засилено изучаване на математика (8,5ч. седмично); 

 Четири общообразователни паралелки с втори чужд език по избор на родителите от:  

руски език, немски език и испански език. 

 

VII. Критерии за подбор на учениците за прием в V-ти клас (математическа паралелка): 

1. Резултатът от НВО в IV клас по математика в точки. 

2. Резултатите от най-малко 2 (две) математически състезания от календара на МОН, както 

следва: 

2.1. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас; 

2.2.Математическо състезание „Европейско кенгуру“; 

2.3. Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас; 

2.4. Олимпиада по математика – областен кръг. 

3. Успехът от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от  

Удостоверението за завършен начален етап на основно образование, преобразуван в точки. 

 

VIII. Класирането се извършва по низходящ ред на получените точки. 

 

IX. Критериите за прием в паралелка със засилено обучение по математика, се отнасят само за 

ученици, успешно завършили начален етап на образование в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ - 

гр. Велико Търново. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


