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КРИТЕРИИ  

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС 

В СУ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ“ – ШУМЕН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В 

СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СА ПОВЕЧЕ ОТ СВОБОДНИТЕ 

МЕСТА ЗА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА 

 

 
 

КРИТЕРИИ 

 

1. Оценката по български език и литература по общообразователна подготовка от 

удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърната по 

скалата в точки (максимален брой точки) – 50 т. 

2. Оценката по математика по общообразователна подготовка от удостоверението за 

завършен начален етап на основно  образование, превърната по скалата в точки 

(максимален брой точки) – 50 т. 

3. 3. Оценката по компютърно моделиране по общообразователна подготовка от 

удостоверението за завършен начален етап на основно  образование, превърната по 

скалата в точки (максимален брой точки) – 50 т. 

4. Резултат в точки от националното външно оценяване по български език и литература 

в ІV клас (приравнен към 100% от максималния брой точки) – 100 т. 

5. Резултат в точки от националното външно оценяване по математика в ІV клас 

(приравнен към 100% от максималния брой                        точки) – 100 т. 

6. Грамота от национален конкурс или състезание за учебната 2021/2022 година (при 

наличие на повече грамоти да се представи тази, която носи най-много точки). 

Максимален брой точки – 50 т. 

 

- І място – 50 т. 

- II място – 30 т. 

- III място – 20 т. 

- отлично представяне/поощрение – 10 т. 

 



7. Участие в Националната олимпиада „Знам и мога“ или в  Областен кръг на 

олимпиадата по математика – 50 т. 

8. Други деца от семейството, обучаващи се в СУ „Трайко Симеонов“ – 50 т. 

 

Общо – максимален брой  500 точки. 

При равен брой точки предимство има ученик с по-висок резултат, образуван от 

средно аритметичната стойност от превърнатите оценки в точки по скала от 

удостоверението за                        завършен начален етап на основно образование по учебни 

предмети изучавани  в IV клас в раздел А от учебния план. 

 

 

СКАЛА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОЦЕНКАТА В ТОЧКИ: 

Отличен (6) – 50 точки; 

Много добър (5) – 39 точки; 

Добър (4) – 26 точки; 

Среден (3) – 15 точки. 


