
F  СУ “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” -  ЯМБОЛ
Ул. Стефан Караджа № 72, тел. 046/66-40-95; E-mail: soukoyambol@mail.bg

ЗАПОВЕД

№ 459/13.03.2023 година

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО и чл. 45, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. 
на МОН за организацията на дейностите в училищното образование, във връзка с 
приемане и записване на ученици в V клас за учебната 2023/2024 г.

О П  Р Е Д Е Л Я М :

I. Да се организира приема на ученици в V клас - 3 паралелки за учебната 
2023/2024 година, както следва:

Брой
парале

лки

Брой
ученици

Избираеми учебни часове Факултативни учебни часове

1 26
1. Български език и литература
2. Математика
3. Изобразително изкуство

Естетика и дизайн

1 26

1. Български език и литература
2. Математика
3. Компютърно моделиране и 
информационни технологии

не

1 26
1. Български език и литература
2. Английски език
3. Математика

не

II. Училищна комисия за прием в V клас, в състав: 
Председател: Галина Димитрова -  ЗДУД 
Членове:

1. Калинка Грудева -  старши учител начален етап
2. Славена Стойкова- психолог
3. Капка Атанасова -педагогически съветник

III.Необходими документи за прием в V клас:
А/ Заявяване на желание за класиране

1. Заявление по образец
2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование 

ксерокопие
3. Удостоверение за раждане -  ксерокопие

mailto:soukoyambol@mail.bg


Б/Записване
1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование -  оригинал;
2. Заявление за изучаване на ИУЧ;
3. Лична амбулаторна карта на ученика;

IV. Задължения на комисията
1. Разработва критерии за прием в V клас. Същите се прилагат в случай, че 

постъпилите заявления са повече от свободните места.
2. Приема документите за класиране и за записване от родителите/настойниците 

по образец.
3. Извършва класиране на учениците.
4. Изготвя списъци на класираните ученици и ги поднася за подпис и печат на 

директора.
5. Изнася списъци с класираните ученици на информационното табло и ги 

предоставя за публикуване в сайта на училището;
6. Следи за спазване на сроковете и достоверността на документите;

V. Приемане на документи - стая № 313
От 19.06.2023 г. до 22.06.2023 г. -  подаване на документи за участие в класиране 

- заявление, копие от удостоверението за раждане, удостоверение за завършен IV 
клас - ксерокопие;

VI. Време за работа: от 8:00 часа до 17:00 часа
VII. Начин за прием в V клас:

При по-голям брой кандидати за прием в пети клас за 2023/2024 учебна година 
от обявените места в СУ „Св. Климент Охридски“ -  Ямбол се прилагат следните 
критерии за подбор:

• Ученици завършили четвърти клас в СУ „Св. Климент Охридски“ -  Ямбол -

• Ученици с по-голям брат/сестра ученик в училището -  5 т.
• Ученици, живеещи в района на училището -  3 т.
• Ученици - близнаци или сираци -  2 т.
• Ученици със СОП -  2 т.
• Деца на учители или служители на училището -  2 т.

VIII. Класиране
Класиране и изготвяне и обявяване на Списък на приетите ученици -  16:30 ч. на 

23.06.2023 г. Списъците ще бъдат изложени на входа на училището;

• 26.06.2023 г. -  28.06.2023 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч. -  записване на класираните 
ученици след I класиране.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще се осъществява от

5 т.

директора.

Заповедта да се сведе до горепосочените лица за сведение и изпълнение.



Запознати със заповед № 459/13.03.2023 година:

Г алина Димитрова 
Калинка Грудева ... 
Славена Стойкова.. 
Капка Атанасова ...


