
 

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 За учебната 2021/2022 г. ОУ „Кочо Честеменски” предвижда 3 паралелки в V клас 

с общ брой на местата в паралелките: 76. 

 

➢ Изучаване на чужди езици: английски език 

➢ Сменност на обучение – на една смяна 

➢ Начин на организиране на обедното хранене: тристепенно меню по избор 

в стола на училището. 

 

Броят на свободните места в V клас за учебната 2021/2021 година към момента е: 

 

V а клас - няма свободни места 

V б клас – 3 свободни места 

V в клас – няма свободни места 

 

✓ Всички паралелки се обучават по утвърдени от МОН учебен план и учебни 

програми по учебните предмети.  

✓ Разширената подготовка и за трите паралелки в рамките на 2,5 часа 

седмично  допълват учебното съдържание от учебните предмети Български език 

и литература, Английски език и Математика. Учебното съдържание е 

структурирано в глобални теми, подчинени на проектно-базирано обучение и е 

фокусирано както върху нови знания и умения в процеса на проектиране, 

планиране и произвеждане на определен образователен продукт, така и върху 

съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.  

✓ Съгласно регламент в НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието 

и науката, записването на учениците в V клас в друго училище или в друга 

паралелка на същото училище е преместване. 

 

Записване преди началото на съответната учебна година в V клас на места, 

определени с държавния или допълнителния държавен план-прием, или на места 

над утвърдения държавен план-прием, е приемане. 

 

Заявлението за записване на ученик в V клас за учебната 2021/2022 година 

(заявлението се отнася за ученици, които не са се обучавали в ОУ “Кочо 

Честеменски“ град Пловдив в IV клас през учебната 2020/2021 година и желаят да 

се преместят в V клас за учебната 2021/2022 година)  се подава на място в училище 

лично от родителите/настойниците на детето. Услугата не се предоставя по електронен 

път. 

 

График за записване на ученици в V клас за учебната 2021/ 2022 година- 

Приложение 1 

 

Критерии за записване на ученици в V клас за учебната 2021/2022 

година (критериите се отнасят за ученици, които не са се обучавали в ОУ “Кочо 

Честеменски“ град Пловдив в IV клас през учебната 2020/2021 година и желаят да се 

преместят в V клас за учебната 2021/2022 година и влизат в сила в случай, че 

постъпилите заявления са повече от свободните места)  



Пиложение 1 

 

 

График на дейностите по записване на ученици в V клас за учебната 

2021/2022 година (графикът се отнася за ученици, които не са се 

обучавали в ОУ “Кочо Честеменски”, град Пловдив в IV клас през 

учебната 2020/2021 година и желаят да се преместят в V клас за 

учебната 2021/2022 година) 

 

 

Етапи на подаване 

на заявления и 

документи 

Дейност Срок Място 

 

Първи етап на 

подаване на 

заявления и 

документи 

 

 

 

 

 

Подаване на 

заявление и 

документи 

01.07. – 09.07.2021 Деловодство в ОУ 

„Кочо Честеменски“  

8.30 ч. – 12.00 ч. 

13.00 ч. - 16.30 ч. 

Обявяване на 

резултатите от първи 

етап на подаване на 

заявления и 

документи 

12.07. 2021 г. Информационно табло 

Сайт на училището 

Обявяване на 

свободните места 

след първи етап на 

подаване на  

заявления и 

документи 

12.07.2021 г Информационно табло 

Сайт на училището 

Втори етап на 

подаване на 

заявления и 

документи 

Подаване заявления и 

документи 

13.07. – 15.07.2021 Деловодство в ОУ 

„Кочо Честеменски“  

8.30 ч. – 12.00 ч. 

13.00 ч. - 16.30 ч. 

 Обявяване на 

резултати от втори 

етап на подаване на 

заявления и 

документи 

16.07.2021 г Информационно табло 

Сайт на училището 

 Обявяване на 

свободните места 

след втори етап на 

подаване на 

заявления и 

документи 

16.07.2021 г Информационно табло 

Сайт на училището 



Трети етап на 

подаване на 

заявления и 

документи 

Подаване на 

заявление и 

документи 

от 16.07.2021 г. до 

запълване на 

свободните места, 

но не по - късно от 

02.09.2021 г. 

Деловодство в ОУ 

„Кочо Честеменски“  

8.30 ч. – 12.00 ч. 

13.00 ч. - 16.30 ч. 

Обявяване на 

резултати от етапа 

03.09.2021 г Информационно табло 

Сайт на училището 

Обявяване на 

списъци по 

паралелки 

03.09.2021г Информационно табло 

Сайт на училището 

 

 

 Забележка:  

В случай, че постъпилите заявления са повече от максималния брой места в 

обявените паралелки се прилагат критерии за записване на ученици в V клас за 

учебната 2021/2022 година (критериите се отнасят за ученици, които не са се 

обучавали в ОУ “Кочо честеменски“, град Пловдив в IV клас през учебната 

2020/221 година и желаят да се преместят в V клас за учебната 2021/2022 година) 

При недостатъчен брой ученици за сформиране на трета паралелка, намаляване на броя 

на паралелките се извършва след обявяване на второ класиране с по-малко от 

норматива за минимален брой ученици в паралелката. Отпада последния етап на 

подаване на заявления и документи „Трети етап на подаване на заявления и документи“ 

и предвидените в него дейности. Във връзка със спазването на противоепидемични 

мерки ОУ “Кочо Честеменски“, град Пловдив се ангажира да създаде организация за 

недопускане на струпване на група от хора на едно място 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

КРИТЕРИИ 

за записване на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година (критериите се 

отнасят за ученици, които не са се обучавали в ОУ “Кочо Честеменски”, град 

Пловдив в IV клас през учебната 2020/2021 година и желаят да се преместят в V 

клас за учебната 2021/2022 година) 

 

№ Критерии за преместване Брой точки Моят брой точки 

1. Постоянен адрес в района на 

училището/Настоящ адрес в 

района на училището. 

10т.  

2. Брат/сестра, които са ученици в 

желаното училище 

10т.  

3. Оценки от учебните предмети от задължителната подготовка от 

удостоверението за завършен начален етап на основното образование както 

следва : 

3.1. Оценка от учебния предмет 

български език и литература 

Брой точки - равен 

на оценката 

 

3.2 Оценка от учебния предмет 

математика 

Брой точки - равен 

на оценката 

 

3.3 Оценка от учебния предмет 

английски език 

Брой точки - равен 

на оценката 

 

4. . Брой точки от НВО по учебните предмети както следва 

4.1 Български език и литература Брой точки - равен 

на броя точки от 

удостоверението за 

завършен начален 

етап на основното 

образование 

разделен на 10. 

 

4.2 Математика Брой точки - равен 

на броя точки от 

удостоверението за 

завършен начален 

етап на основното 

образование 

разделен на 10 

 

5. Документи, удостоверяващи 

класирания на ученика на 

олимпиади, състезания, конкурси 

и други 

по 1 т. за всеки 

документ 

 

 

Забележка: Критериите влизат в сила в случай, че постъпилите заявления са 

повече от максималния брой места за учениците в обявените паралелки 



 

 

 

 

 

 


