
 

 

График на дейностите по сформиране на 

паралелки за 5 клас 

2022/2023 учебна година 

 

Необходими документи, свързани с приема на учениците: 

1. Попълнено заявление за преместване в V клас по образец; 

2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование в 

оригинал, за учениците, външни за училището, кандидатстващи за 

прием в пети клас. 
 

Необходими документи, при записване на учениците: 

1. Попълнено заявление за записване по образец. 
 

 

 

 

 

 

Обработване на заявленията на учениците от 

IV клас в СУ „Димитър Маринов“ град Лом за 

преместване в V клас



 

 

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ДИМИТЪР 

МАРИНОВ“ ГРАД ЛОМ 

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 

2022/2023 ГОДИНА, В СЛУЧАЙ НА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ УЧЕНИЦИ ОТ 

МЕСТАТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ 

 

 

 

 

Максимален  брой точки 53. 

 

*Забележка: 

 

В паралелките ще бъдат приети ученици от други училища при наличието на свободни 

места.  

Обявяването на свободните места в пети клас се извършва на електронната страница на 

училището, съгласно графика на дейностите по сформиране на паралелки за 5 клас 

2022/2023 учебна година 

 

 

 

№ Критерий Точки Пояснения 

1. Успех на ученика от завършване на 

учебната година. 

максимален брой 

10 т. 

Класирането е в низходящ ред, 

като на  всяко място  се 

присъжда по една точка. 

2. Класиране по резултати от НВО. максимален брой 

10 т. 

Класирането е в низходящ ред, 

като на всяко място  се 

присъжда по една точка. 

3. Деца на служители, работещи в 

училището. 

 

10 т. - 

4. Ученици, чийто постоянен/настоящ 

адрес е в близост до училището. 

 

10 т. Критерият се доказва с 

документ за самоличност или 

адресна регистрация. 

5. Деца, които имат брат или сестра, 

обучаващи се в училището. 

 

8 т. Критерият се доказва с 

декларация от родител. 

6. Близост на местоработата на един 

от родителите 

5 т. Критерият се доказва със 

служебна бележка от 

местоработата на родител, за 

когото това е по-благоприятно. 



 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДРУГИ УЧИЛИЩА 

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 

ГОДИНА 

 

 

Максимален  брой точки 53. 

 

*Забележка: 

 

В паралелките ще бъдат приети ученици от други училища при наличието на свободни 

места.  

Обявяването на свободните места в пети клас се извършва на електронната страница на 

училището, съгласно графика на дейностите по сформиране на паралелки за 5 клас 

2022/2023 учебна година 

  

 

№ Критерий Точки Пояснения 

1. Успех на ученика от завършване на 

учебната година. 

максимален брой 

10 т. 

Класирането е в низходящ ред, 

като на  всяко място  се 

присъжда по една точка. 

2. Класиране по резултати от НВО. максимален брой 

10 т. 

Класирането е в низходящ ред, 

като на всяко място  се 

присъжда по една точка. 

3. Деца на служители, работещи в 

училището. 

 

10 т. - 

4. Ученици, чийто постоянен/настоящ 

адрес е  близост до училището. 

 

10 т. Критерият се доказва с 

документ за самоличност или 

адресна регистрация. 

5. Деца, които имат брат или сестра, 

обучаващи се в училището. 

 

8 т. Критерият се доказва с 

декларация от родител. 

6. Близост на местоработата на един 

от родителите 

5 т. Критерият се доказва със 

служебна бележка от 

местоработата на родител, за 

когото това е по-благоприятно. 


