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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ВАРНА 

                                                

              

РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

С този регламент се определят редът и условията за преместване на ученици в пети 

клас на ОУ „Петко Р. Славейков“ за учебната 2023/2024 година. 

Регламентът е разработен на основание  чл. 41 ал.1, чл. 42, чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

и определя дейностите, свързани с  преместване на ученици в пети клас.  

Регламентът се съгласува с Обществения съвет на училището и се приема от 

Педагогическия съвет. 

Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед 

от директора на училището.  

За учебната 2023/2024 година в ОУ „Петко Р. Славейков“ могат да се преместват 

ученици в  пети клас при наличие на свободни места в паралелките с изучаване на ИУЧ 

математика – 2,5 часа седмично.   

Регламентът е разработен от училищна комисия, назначена със заповед на 

директора № РД – 07 – №708/06.03.2023 г.    

 

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 

Право на участие за попълване на свободните места в пети клас има всеки ученик:  

 завършил успешно началния етап на основно образование; 

 явил се на Национално външно оценяване в IV клас; 

 участвал в поне две от изброените прояви: 

 областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2023 г. 

 Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 25.03.2023 г. 

 математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 

13.05.2023 г.  

 НМС „Европейско кенгуру“ – 16.03.2023 г. 

  учил в училища на чужди държави, като в годината на кандидатстване успешно 

е завършил клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при 

условията и по реда на Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

 

 



 

КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ПЕТИ КЛАС 

 

      Критериите за преместване на ученици в пети клас се прилагат, ако постъпилите 

заявления са повече от свободните места в паралелките. 

      Времето на подаване на заявление за преместване не е критерий за прием. 

      Преместването на учениците в V клас ще се извършва въз основа на: 

 Резултат от Национално външно оценяване по математика;  

 Средноаритметичната стойност от точките, получени след превръщането на 

оценките от удостоверението за завършен начален етап на основно образование 

по учебните предмети от раздел А на учебния план, изучавани в IV клас 

(превръщането на оценките в точки е съгласно чл.9 ал.10 от Наредба 

№11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците); 

 Двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на 

математическите състезания, превърнати в точки, след умножаване със съответен 

коефициент, както следва: 

 за областен кръг на олимпиадата по математика –  
600

𝑅𝑚𝑎𝑥
 

 за Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас –  
650

𝑅𝑚𝑎𝑥
 

 за математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за 

всеки“ – 
700

𝑅𝑚𝑎𝑥
 

 НМС „Европейско Кенгуру“ – 
1200

𝑅𝑚𝑎𝑥
 

 Rmax за всички състезания е максимално достигнатият резултат от ученик на 

съответното състезание за област Варна за учебната 2022/2023 г. 

 Крайният резултат се формира с точност до 0,01. 

 

           В процедурата по преместване участват ученици, подали следните документи: 

 заявление за преместване до директора на ОУ „Петко Р. Славейков“; 

 копия на документи, удостоверяващи резултатите от математическите 

състезания/олимпиада; 

 копие на удостоверение за завършен начален етап.  

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС 

 

       Дейностите по прилагане на регламента се оповестяват  своевременно на 

официалната страница на училището. 

      При необходимост училищната комисия има право да направи промени в 

регламента по целесъобразност, като изложи причините за своето решение и  състави 

протокол. 

          Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 10.03.2023 г. с 

Протокол №6 

 

  


