В СОУ "Св. Патриарх Евтимий" през учебната 2016/2017 г.в V клас ще
бъдат приети ученици в следните паралелки:


подготовка


Vа

клас
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паралелка

с

допълнителна

паралелка
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подготовка математика - 2 часа седмично
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български език и литература - 2 часа седмично
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подготовка български език и литература - 2 часа седмично


Vд клас - общообразователна паралелка



Vе клас - общообразователна паралелка



Vж клас - общообразователна паралелка



V з клас- общообразователна паралелка



V и клас- общообразователна паралелка

Учениците, желаещи да бъдат приети в Vа, Vб, Vв и Vг класове,
задължително трябва да участват в състезанията, посветени на 24 май – “Ден
на славянската писменост и култура”, които ще се проведат в СОУ “Св.
Патриарх Евтимий” на 23.04.2016 г. по математика и на 24.04.2016 г. по
български език и литература. Заявки и такси за участие се приемат от 11.04. до
21.04.2016 год. от 09.30 часа до 17.30 часа при домакина на училището –
ул.”Иван Вазов” №19, ет. 1.
Обявяване на резултатите от състезанията: на 27.04.2015 г. /сряда/
Класирането ще се извърши съгласно критериите за прием и по
посочения график.
В V д, е, ж,з,и класове учениците ще се приемат, както следва:
Всички ученици от ІV клас на СОУ “Св. Патриарх Евтимий”, които желаят
да продължат обучението си в същото училище.
На останалите свободни места ще се приемат ученици, завършили
успешно ІV клас от други училища. Класирането им ще се извърши съобразно
посочените критерии за прием в V клас.

КРИТЕРИИ за прием в V клас
За паралелките с допълнителна подготовка 2 ч. седмично „Математика”:


Успех от удостоверение за завършен начален етап (Български език и
литература + математика + среден успех)



Резултати от състезанието, проведено в СОУ “Св. Патриарх Евтимий” на
23.04.2016 г.

Максимален бал: 24
За паралелките с допълнителна подготовка 2 ч. седмично „Български
език и литература”


Успех от удостоверение за завършен начален етап (Български език и
литература + математика + среден успех)



Резултати от състезанието по български език, проведено в СОУ “Св.
Патриарх Евтимий” на 24.04.2016 г.

Максимален бал: 24
КРИТЕРИИ за прием в V д,е,ж,з,и класове за ученици, завършили успешно ІV
клас в други училища:


Успех от удостоверението за завършен начален етап (БЕЛ + Математика
+ среден успех)

Максимален бал: 18
При равен бал се взема по-високата оценка от състезанията
математика и БЕЛ, проведени на 23.04.2016 г. и 24.04.2016 г.

по

График на дейностите по прием:


Подаване на документи: от 01.06.2016 до 07.06.2016 в централната
сграда на ул. "Иван Вазов" № 19



Необходими документи:

1. Декларация по образец
2. Ксерокопие на удостоверение за раждане
3. Оригинал на “Удостоверение за завършен начален етап”
4. Ксерокопие на “Удостоверение за завършен начален етап”
Декларациите се подават от родителите!
При подаване на декларациите да се носят личните карти или данните на
бащата и на майката.
Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за
присъдени права над детето.


Първо класиране: 08.06.2016 г.



Записване на първо класиране: от 08.06.2016г. до 10.06.2016 г.



Второ класиране: 13.06.2016 г.



Записване на второ класиране: на 13.06.2016 г. и 14.06.2016 г.
Некласираните ученици за паралелките с допълнителна подготовка по

Български език и литература и Математика ще бъдат пренасочени към другите
паралелки съобразно критериите за прием.
Пропусналите обявените срокове имат право на записване в V клас след
приключване на записването след II-ро класиране само при наличие на
свободни места.

