
 

 

105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” 
гр. София 1172,  жк. Дианабад, ул. „Св. Пимен  Зографски” № 7 

тел./факс: 868 35 28 www.105sou.eu, e-mail: 105su.dalchev@gmail.com 
 

 
Вх.№……………../……………….2022 г.  ДО  
 ДИРЕКТОРА НА 
 105. СУ ”АТАНАС ДАЛЧЕВ”  

 
З А Я В Л Е Н И Е 

от…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(трите имена на родителя) 

 
родител на …………….,……………………………………………………..………………………..… ученик от IV -……клас 
                                                                   (трите имена на ученика)                                                                          
в ……………………………………………………....................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                           

( училище) 
 

Уважаема госпожо Директор, 
Заявявам, 

 
че желая синът/дъщеря ми 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

(трите имена на ученика) 
 

да бъде записан/а в повереното Ви училище за учебната 2022/2023 година в V клас 
 

Декларирам, че:  
✓ Съм запознат/а с критериите за прием в паралелките за пети клас. 
✓ Приемам униформата на училището, която детето ми ще носи по време на учебните занятия. 
✓ Съм запознат с избираемите учебни часове за съответните паралелки в пети клас. (виж в 

таблицата). 
Попълнете срещу 

избраните от Вас две 
паралелки съответно: 

ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ, 
ВТОРО  ЖЕЛАНИЕ, 

а срещу останалите -  
НЕ 

Паралелка с разширено 
изучаване на : 

Избираеми учебни часове 
 

ИУЧ/ 

 
…………………………….. 

Информационни технологии  
и английски език 
 

Английски език – 1 уч. ч./седм. 
Информационни технологии – 1,5 уч. 
ч./седм. 

 
 
……………………………. 

Математика и природни науки с 
английски език / италиански език  
Посочете изучавания в 4.клас език:  
……………………….................................. 

Математика – 2 уч. ч./седм. 
Човекът и природата – 0,5 уч. ч./седм. 

 
……………………………. 

Италиански език – първи чужд език Английски– 2,5 уч. ч./седм.  като 
втори чужд език 
                

 
……………………………. 

Английски език – първи чужд език Италиански – 2,5 уч. ч./седм. като 
втори чужд език 

 
…………………………… 

Изобразително изкуство и 
информационни технологии с 
английски / италиански език 
Посочете изучавания в 4.клас език:  
.……………......................................... 

Изобразително изкуство – 1,5 уч. 
ч./седм.  
Информационни технологии – 1 уч. 
ч./седм. 

 



 

 

 
КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

ПО ВИДОВЕ ПАРАЛЕЛКИ – ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

Паралелка с разширено изучаване на 
информационни технологии и английски 
език 

✓ НВО по БЕЛ 
✓ НВО по Математика 
✓ Общински кръг на състезание по 

компютърно моделиране 
✓ Оценката по ЧЕ от задължителната 

подготовка от удостоверение за IV клас  
 

При равен бал предимство има ученик  

с по-висок резултат от НВО по БЕЛ 

Паралелка с разширено изучаване на 
чужд език  

✓ НВО по БЕЛ, умножен по 2  
✓ Оценката по ЧЕ от задължителната 

подготовка от удостоверение за IV 
клас,  умножена по 2   

✓ Оценката по БЕЛ от 
задължителната подготовка от 
удостоверението за IV клас, 
умножена по 2 

При равен бал предимство има ученик с 
по-висок резултат от НВО по БЕЛ  

 

Паралелка с разширено изучаване на 
математика и природни науки 

✓ НВО по математика,  умножен по 2 
✓  Общински кръг на олимпиада по 

математика  
✓ Областен кръг на олимпиада по 

математика  
✓ Брой точки от състезанието 

„Европейско Кенгуру" 
При равен бал предимство има ученик с по-
висок резултат от НВО по математика 
 

Паралелка с разширено изучаване на 
изобразително изкуство и 
информационни технологии  

✓ НВО по БЕЛ 
✓ Общински кръг на състезание по 

компютърно моделиране  
✓ Общински кръг на състезание 

„Лаборатория за изкуства“ 
✓ Оценката по ИИ от задължителната 

подготовка от удостоверение за IV 
клас  

При равен бал предимство има ученик 
 с по-висок резултат от НВО по БЕЛ 
 

 
 
Телефон за обратна връзка:……..................................…….        E-mail: ................................................................... 
Дата: ……………………………. г.                                               Родител:……………………………. (подпис) 
гр. София                                                                                    


