
 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 

1. БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ – 4 (четири) 

 

2. БРОЙ УЧЕНИЦИ – 104 (сто и четири) 

Сформират се в зависимост от желания ИУЧ на родителите и учениците и в зависимост от 

класирането при балообразуването: 

2.1. Две иновативни паралелки «Природа и технологии» x 26 ученици с разширено 

изучаване на природни науки и информационни технологии; 

2.2. Две паралелки x 26 ученици с разширено изучаване на Български език и 

литература и на Математика. 

 

3. БАЛООБРАЗУВАНЕ ПРИ ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ: 

3.1. За иновативни паралелки «Природа и технологии» с разширено изучаване на 

природни науки и информационни технологии: 

Успеха на ученикът от Удостоверението за завършен начален етап  

+ оценката от Удостоверението за завършен начален етап по Човекът и 

природата  

+ оценката от Удостоверението за завършен начален етап по Компютърно 

моделиране; 

3.2. За общообразователни паралелки: 

Успеха на ученикът от Удостоверението за завършен начален етап  

+ оценката от Удостоверението за завършен начален етап по Български език   

+ оценката от Удостоверението за завършен начален етап по Математика. 

 

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ на ученици в пети клас за 

учебната 2020/2021 г. 

            4.1.   Заявление за записване (по образец на училището) ; 

            4.2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – 

оригинал; 

            4.3. Удостоверение за преместване на ученика, издадено от училището, в което 

ученикът е завършил 4. клас (само за ученици, които не са учили в СУ “Васил Левски”-

Троян) 



5. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ: 

 

№ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 

2019/2020 г. 

СРОК 

5.1. Подаване на документите по т. 4 18.06.- 23.06.2020 г. вкл. 

5.2. Обявяване на първоначалните списъци на 

приетите ученици в 5. клас 

на 25.06.2020 г. 

5.3. Обявяване на списъците със записаните ученици 

в новосформираните паралелки и обявяване на 

незаетите места. 

до 29.06.2020 г. 

5.4. Попълване на незаетите места oт 29.06. до 13.09.2020 г. 

5.5. Утвърждаване от директора на окончателните 

списъци с приетите ученици в 5.  клас  по 

паралелки 

до 14.09.2020 г. 

 

6.  КРИТЕРИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ: 

6.1. Избор за изучване на учебни предмети като ИУЧ (избираеми учебни часове)-

2,5 часа седмично; 

6.2. Избор за изучаване на учебни предмети като ФУЧ (факултативни учебни 

часове); 

6.3. Училището и буквата на паралелката, в които ученикът е завършил 4. клас. 

 

7.  РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ: 

        Първа – на 30.06.2020 г. (сряда) – 17.30 ч. 

        Втора – на 09.09.2020 г. (сряда) – 17.30 ч. 

 

8.  ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

СУ „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 (по образец на училището), в която посочват и интересите на детето. 

ЦОУД  в СУ „Васил Левски” - Троян се осъществява само по 1-ви вариант -  

отделяне на учебните часове по учебен план преди обяд от останалите дейности (отдих, 

самоподготовка и занимания по интереси) след обяд. 

Целодневното обучение се осъществява от 8.00 часа до 17.00 часа. 

При ЦОУД в следобедните часове учениците имат часове за самоподготовка, 

занимания по интереси и други извънкласни дейности,  организиран отдих и физическа 

активност, включително обедно хранене. За учениците от други населени места, които 

отговарят на условията по чл. 283 ал. 2 от ЗПУО, се организира безплатен транспорт по 

утвърдена транспортна схема от Община Троян. 


