
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ – ГР. БУРГАС 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г. 

( при повече постъпили заявления от обявените свободни места) 

 Адресна регистрация в района на училището:  

- ж.к. Славейков – 5 точки; 

- ж.к. Изгрев – 3 точки; 

- ж.к. Зорница, кв. Лозово, кв. Сарафово, кв. Банево, кв. Ветрен – 2 точки. 

 Дете сирак или полусирак – 2 точки 

 Дете с трайни увреждания ( 50% и над 50% увреждания) , удостоверени от ТЕЛК 

– 1 точка. 

 Дете, което се е обучавало в ОУ „Антон Страшимиров“ в 4 клас –8 точки 

 Дете, чиито брат/сестра са ученици в ОУ „Антон Страшимиров“  към 

15.09.2018г. – 1 точка. 

ВАЖНО! – Всеки родител/настойник лично входира документи за записване на 

детето/децата си и получава входящ номер. 

Срок за подаване на документи за ученици, които НЕ са учили до четвърти клас в 

ОУ „Антон Страшивиров“ – от 04.06.2018г. до 08.06.2018г. включително и/или 

до изчерпване на свободните места. 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС, ЗА 

ПАРАЛЕЛКА С ИУЧ и ФУЧ МАТЕМАТИКА 

(при постъпили повече заявления от броя на местата в паралелката) 

 

1. Олимпиада по математика – Общински кръг – брой точки 

2. Математическо кенгуру – брой точки - точки делено на 5 

3. НВО – точки делено на 5 

4. Училищно състезание по математика – точки делено на 5 

5. Национално състезание „ Аз и числата“  - делено на 2 

6. Годишна оценка 

7. Други състезания по математика: 

За участие – 2 точки за всяко състезание 

За III място – 5 точки 

За II място – 7 точки 

За I място – 10 точки 

За всяко призово място, ученикът получава точките посочени по-горе, плюс 

точките за участие 

 



КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС, ЗА 

ПАРАЛЕЛКА С ИУЧ и ФУЧ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

(при постъпили повече заявления от броя на местата в паралелката) 

 

1. Национално състезание „Аз и буквите“ – точките делено на 2 

2. „Обичам те българска реч“ – точките делено на 4 

3. НВО – точките делено на 5 

4. Училищно състезание – точките делено на 4 

5. Годишна оценка 

6. Други състезания по български език и литература: 

За участие – 2 точки за всяко състезание 

За III място – 5 точки 

За II място – 7 точки 

За I място – 10 точки 

За всяко призово място, ученикът получава точките посочени по-горе, плюс 

точките за участие 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС, ЗА 

ПАРАЛЕЛКА С ИУЧ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

(при постъпили повече заявления от броя на местата в паралелката) 

1. Оценка по математика от удостоверението за завършен четвърти клас 

приравнена в точки по скала 

2. Резултати от НВО по математика приравнени в точки по скала. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС, ЗА 

ПАРАЛЕЛКА С ИУЧ АНГЛИЙСКИ/РУСКИ ЕЗИК 

(при постъпили повече заявления от броя на местата в паралелката) 

1. Оценка по чужд език от удостоверението за завършен четвърти клас приравнена 

в точки по скала 

2. Резултати от НВО по български език и литература приравнени в точки по скала. 

 

 

 


