
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” 
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КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

 

I. В V клас на СУ „ Св. Патриарх Евтимий“, за учебната 2021-2022 г.  ще бъдат записани: 

1. Всички ученици от ІV клас на СУ “Св. Патриарх Евтимий”, които желаят да 

продължат обучението си в същото училище. 

2. Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища, до запълване на броя на 

местата в обявените паралелки. 

II.  Критерии за прием в V а, б, в, г клас –  паралелки с допълнителна подготовка по 

математика или български език и литература: 

1. Посочване на паралелките като първо желание от родителя при подаване на заявление 

за участие в приема. 

2. Успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование 

•  Оценките по български език и литература и математика. 

•  Среден успех, включващ оценките от предмети в Раздел А и Б на учебния план. 

                   Забележка: При подадени повече заявления от допустимия брой ученици в V а, б, в, г 

                    паралелки, селекция ще се извърши като се вземат под внимание резултатите от 

                    Пролетните състезанията по математика и български език и литература, организирани по 

                    предложение на Училищното настоятелство при СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ще се 

                    проведат на 24.04.2021 г. и на 25.04.2021 г. 

III. Критерии за прием в Vд клас – иновативна  паралелка: 

1. Посочване на паралелките като първо желание от родителя при подаване на заявление 

за участие в приема. 

2. Оценка на мотивационното писмо, подадено от родителя със заявлението за участие в 

приема, в което да са посочени отговори на всички зададени примерни въпроси. Към 

мотивационното писмо се прилагат сертификати, удостоверения, грамоти и др. 

документи, доказващи участието на детето в олимпиади, състезания, школи, групи по 

интереси, клубове, независимо от каква област са те. 

3. Среден успех от удостоверение за завършен IV клас. 

4. Оценките от български език и литература, математика, човекът и природата и 

компютърно моделиране от IV клас. 

IV. Критерии за прием в V е, ж, з клас –  общообразователни паралелки: 
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1. Посочване на паралелките като първо желание от родителя при подаване на заявление 

за участие в приема. 

2. Успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование 

•  Оценките по български език и литература и математика. 

•  Среден успех, включващ оценките от предмети в Раздел А и Б на учебния план. 

 

 

 

 


