
 
 

 

Ред и условия за прием на ученици в пети клас 

за учебната 2022/2023 г. 

 

1. Брой паралелки – четири.  

      1.1. две иновативни паралелки- с разширено изучаване на природни 

науки, компютърно моделиране и информационни технологии и 

математика; 

 1.2. две общообразователни паралелки- с разширено изучаване на 

български език и литература и на математика. 

 

2. Брой на местата в паралелките: 104 ученици (4 паралелки х 26 

ученици). 

 

3. Необходими  документи за приемане на ученици в пети клас за 

учебната 2022/2023 година. 

● Заявление за записване (по образец на училището)  

● Удостоверение за завършен начален етап на основно 

образование – оригинал; 

 

    4. График на дейностите: 

  
ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМА ЗА  УЧЕБНАТА 

2022/2023 

СРОК 

Подаване на документи за записване 16.06.- 23. 06.2022 г. 

вкл. 

Обявяване на списъците със записани 

ученици в новосформираните класове и 

обявяване на незаетите места  

до 28.06.2022 г. 

Попълване на незаетите места от 29.06. до 

14.09.2022 г. вкл.  

Утвърждаване от директора на 

окончателните списъци с приетите в   V 

клас ученици по паралелки 

до 15.09.2022 г. 

 

5. Критерии за сформиране на паралелките: 

Сформират се в зависимост от желания ИУЧ на родителите и 

учениците, след извършване на класиране. 



6. Балообразуване:  

6.1. За иновативни паралелки: оценката от НВО по БЕЛ+ оценката от 

НВО по математика+ оценката от Удостоверението за завършен 

начален етап  по  човекът и природата+ оценката от Удостоверението 

за завършен начален етап  по  компютърно моделиране; 

6.2. За общообразователни паралелки: оценката от НВО по БЕЛ+ 

оценката от НВО по математика+ оценката от Удостоверението за 

завършен начален етап  по  БЕЛ+ оценката от Удостоверението за 

завършен начален етап  по  математика. 

 

7. Целодневна организация на учебния ден: 

Средно училище „Васил Левски" -Троян е средищно училище и 

предлага целодневно обучение на ученици от I до VII клас. 

         За включване на ученик в целодневната организация на учебния ден 

(ЦОУД) родителите (настойниците или попечителите) подават 

писмено заявление - декларация до директора на училището, в която 

посочват и интересите на детето. 

                  

 

 

 


