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КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

 

За паралелка с избираеми учебни часове по Математика и 

Информационни Технологии:  

1. Оценката по Математика от Удостоверението за завършен IV клас. 

2. Оценката по Компютърно моделиране от Удостоверението за завършен 

IV клас. 

3. Оценката по Математика ИУЧ от Удостоверението за завършен IV клас. 

4. Завършен IV клас в 10. СУ „Теодор Траянов“ – 3 (точки) 

5. Други деца от семейството, обучаващи се в 10. СУ  – 2 (точки) 

Максимален бал: 23 

Предимство: 

1. Брой точки, получени от ученика на областен кръг на олимпиадата по 

Математика. 

2. Брой точки, получени от ученика на общински кръг на олимпиадата по 

Математика. 

 

За паралелка с избираеми учебни часове по Български език и 

литература и Математика:  

1. Оценката по Български език и литература от Удостоверението за 

завършен IV клас. 

2 Оценката по Математика от Удостоверението за завършен IV клас. 

3. Оценката по Компютърно моделиране от Удостоверението за завършен 

IV клас. 

4. Завършен IV клас в 10. СУ „Теодор Траянов“ – 3 (точки) 

5. Други деца от семейството, обучаващи се в 10. СУ  – 2 (точки) 

Максимален бал: 23 

Предимство: 

1. Брой точки, получени от ученика на областен кръг на олимпиадата по 

Математика. 

2. Брой точки, получени от ученика на общински кръг на олимпиадата по 

Математика. 

 

За паралелка с избираеми учебни часове по Чужд език – испански 

език / френски език /руски език: 

1. Удвоената оценка по Английски език от Удостоверението за завършен 

IV клас. 

2. Оценката по Български език и литература от Удостоверението за 

завършен IV клас. 
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3. Завършен IV клас в 10. СУ „Теодор Траянов“ – 3 (точки) 

4. Други деца от семейството, обучаващи се в 10. СУ  – 2 (точки) 

Максимален бал: 23 

Предимство: 

1. Брой точки, получени от ученика на национален кръг на олимпиадата 

„Знам и мога“. 

2. Брой точки, получени от ученика на областен кръг на олимпиадата 

„Знам и мога“. 

3. Брой точки, получени от ученика на общински кръг на олимпиадата 

„Знам и мога“. 

 

За паралелка с избираеми учебни часове по Природни науки:  

1. Удвоената оценка по Човекът и природата от Удостоверението за 

завършен IV клас. 

2. Оценката по Математика от Удостоверението за завършен IV клас. 

3. Завършен IV клас в 10. СУ „Теодор Траянов“ – 3 (точки) 

4. Други деца от семейството, обучаващи се в 10. СУ  – 2 (точки) 

Максимален бал: 23 

Предимство: 

1. Брой точки, получени от ученика на национален кръг на олимпиадата 

„Знам и мога“. 

2. Брой точки, получени от ученика на областен кръг на олимпиадата 

„Знам и мога“. 

3. Брой точки, получени от ученика на общински кръг на олимпиадата 

„Знам и мога“. 

 

Разпределението на учениците по паралелки ще се осъществи въз основа на  

средния годишен успех на паралелката за настоящата учебна година. 

Допълването на паралелките с ученици ще се осъществява, само при наличие 

на свободни места и желание от страна на родителите, подали заявление до 

29.07.2022 година. 

Обявяване на окончателните списъци на учениците по паралелки –

01.09.2022 г. 

                                                                            

 


