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УЧЕБНА  2020 / 2021 ГОДИНА 
  

  

ППРРИИЕЕММ  ВВ  ППЕЕТТИИ  ККЛЛААСС  
 
 

 1. Брой паралелки – 7 / седем / 
 

 2. Брой ученици – 182 / сто осемдесет и двама / 
  

         3. Клаcиране на учениците: 

  3.1. Необходими документи: 

   3.1.1. Заявление за клаcиране ( по образец ); 

   3.1.2. Удостоверение за завършен начален етап на 

основно образование – копие. 

             3.2. Подаване на документи: 

от  17.06. / сряда /  до  19.06. / петък /,  

сканирани и изпратени на електронен адрес:  dim_mitev@mail.bg 

 3.3. Критерии за класиране: 

   3.3.1. Среден успех от оценките по български език 

и литература, английски език, математика, човекът и обществото и 

човекът и природата от удостоверението за завършен начален етап на 

основно образование – от 3,00 до 6,00 точки; 

   3.3.2. Завършил/а IV клас в СУ“Иван Вазов“ –           

1 точка; 

   3.3.3. Брат или сеcтра, ученици в СУ“Иван Вазов“ 

– 1 точка. 

                  3.4. Обявяване на резултатите от  класирането: 

20.06. / събота / - в сайта на училището  

 

 



         4. Записване на учениците: 

                4.1. Необходими документи: 

   4.1.1. Заявление за записване ( по образец ); 

   4.1.2. Удостоверение за завършен начален етап на 

основно образование – оригинал; 

           4.2. Подаване на документи: 

от  22.06. / понеделник /  до  25.06. / четвъртък /,                                      

всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа  

в стая №314 / кабинет на директора /. 

 

   5. Разпределение на учениците по паралелки: 

   5.1. Критерии за сформиране на паралелките: 

   5.1.1. Избора за изучаване като ИУЧ / избираеми 

учебни часове / на втори чужд език. ( предлагат се за избор: руски 

език или немски език );  

                                 5.1.2. Избора за изучаване като ФУЧ / 

факултативни учебни часове / на един учебен предмет. ( предлагат 

се за избор  всички учебни предмети );  

                5.1.3.  Училището и буквата на паралелката, в 

което ученикът/та/ е завършил/а/ IV клас.                                                                                                                                                                                    

 

             6. След изтичане на срока за записване се провеждат:  

                    6.1.  Състезание по български език и литература -                 

на 26 юни / петък / от 9.00 часа; 

                    6.2.  Състезание по математика -                                                 

на 29 юни / понеделник / от 9.00 часа; 

           6.3.  Покриване на нормативи по ФВС (баскетбол) -                                                 

на 30 юни / вторник / от 9.00 часа; 

 

           7. Обявяване на резултатите от състезанията и нормативите 

– до 03 юли / петък /. 

               

   8. Обявяване на окончателните списъци на паралелките с 

определените чужди езици: 

                                                              до 10 юли / петък / 

  


