
ПЛАН – ПРИЕМ ЗА V КЛАС 

в 137 СУ „А.Кънчев“ гр. София 

за учебната 2017/2018 година 

  

1. В съответствие с Решение на Педагогическия съвет  –  Протокол №8/2017 г., за 
учебната 2017/2018 година в V клас ще се приемат 1 паралелка от 26 ученици 
със избираеми учебни часове по математика; 1 паралелка от 26 ученици със 
избираеми учебни часове по информатика; 1 паралелка от 26  със 
избираеми учебни часове по предприемачество и 1 паралелка от 26 ученици 
със избираеми учебни часове по английски език и втори чужд език руски.  

2.  Всички ученици, кандидатстващи за прием в V клас за учебната 2017/2018 
година, трябва да са завършили успешно ІV клас през 2016/2017 учебна година и 
да притежават свидетелство за завършен начален етап на основно образование. 

3. Учениците, които желаят да кандидатстват  в паралелките, трябва да се явят на 
Тест за проверка на способностите. 

Необходими документи за участие в теста за проверка на  
пособностите : 

1. Заявление по образец, попълнено саморъчно от родител/настойник/ на детето. 
Изтегли ТУК! 

2. Ако ученикът е от друго училище, служебна бележка, издадена от училището, в 
което е завършил ІV клас,  удостоверяваща броя получени точки на 
Националното външно оценяване по математика и български език и литература. 

3. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование. 

Документите за учениците от други училища се подават в сградата на училището, всеки 
работен ден до 2 юни 2017г.  (включително) от 08:30 до 18:00 часа в стаята на 
заместник директорите. 

Тестът за учениците от други училища ще се проведе на 7 юни  (сряда) 2017 г. от 
09.00 часа в сградата на училището. Разпределението на учениците по зали ще бъде 
обявено  на 5 юни 2017 г. и изнесено на информационното табло. 

Учениците трябва да заемат работните си места на 7 юни 2017 г. до 8:30 часа. 

Учениците трябва да носят със себе си документ за самоличност със снимка 
(ученическа книжка или лична ученическа карта). 

Състезателната тема включва 25 задачи  - 5 по математика; 5 по информатика; 5 по 
предприемачество и 5 по български език и литература и 5 по английски език. Времето 
за работа е  120 минути. Учениците работят със син химикал, цветни моливи и пособия 
за чертане. 

Условията на състезателната тема могат да се изнасят от сградата на училището  след 
приключване на състезанието (когато върху тях не се налага да се работи). 

http://www.137sou.org/images/priem/2017-2018/2018-5klas-zaqvlenie-za-izpit.docx


Обявяване на резултатите от теста (получени точки и оценка)  -   13 юни 2017г. 

Класиране на учениците по паралелки – 15 юни 2017г. 

Балът се сформира като сума от: 

1. Удвоената оценка  получена от теста. 
2. Оценката от НВО (точките, получени на националното външно оценяване по 

математика се приравняват по скала в оценка). 
3. Годишната оценка по математика от свидетелството за завършен начален етап 

на основно образование. 
4. Оценката от НВО (точките, получени на националното външно оценяване по 

БЕЛ се приравняват по скала в оценка). 
5. Годишната оценка по БЕЛ от свидетелството за завършен начален етап на 

основно образование. 

 

Максимален бал 36  

Разпределението на учениците по паралелки става съобразно формирането на 
бала и подредбата на желанията в подаденото заявление. 

Записване след първо класиране до 16 юни 2017 г.  

Записването става след подаване на Заявление по образец от страна на 
родителя/настойника/ в училището. 

Незаетите места за паралелките в V клас се попълват от следващите в класирането 
ученици. 

 

Необходими документи за записване на новоприетите петокласници от 
други училища: 

1.  Заявление по образец от родител/настойник на детето. 
2.  Оригинал на свидетелство за завършен начален етап на образование. 
3.  Удостоверение за преместване. 
4.  Копие от акта за раждане 
5.  Здравна профилактична карта. 

 

 

 


