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ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

за прием на ученици в ПЕТИ клас за учебната 2021/2022г. 

 

Подаване на заявления за участие в класирането  17. 05. 2021 г. - 17. 06. 2021 г. вкл.  

от 8:30 до 16.30 часа 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап  

 

18. 06. 2021г. в 17:00 часа 

Записване на класираните ученици  21.06. – 25.06. 2021г. 

от 8:30 до 16:30 ч. 

 Обявяване на свободните места за втори етап 

 

28. 06. 21г. в 9:00 ч. 

Подаване на заявления за участие за втори етап   

29.06. - 30. 06. 2021г.  

от 8:30 до 16:30. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап  

 

 

01.07.2021г. в 09:00 ч. 

Записване на класираните ученици 

 

02. 07. и 05. 07. 2021г.  

от 8:30 до 16:30 ч. 

Обявяване на свободните места за трети етап на 

класиране 

06. 07. 21г. в 9:00 часа. 

Подаване на заявления за участие в трети етап  

 

07. 07. - 08. 07. 2021г.  

от 8:30 до 16:30 ч. 

Обявяване на списъците с приетите ученици  

 

 

09. 07. 2021г. в 09:00 ч. 

Записване на класираните ученици  

 

12. 07. и 13. 07. 2021г. 

 от 8:30 до 16:30 ч. 

Обявяване на свободните места след трети етап на 

класиране на  

 

 

14. 07. 21г. в 9:00 часа. 

Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране  

 

 

15. 07. – 14. 09. 2021г.(вкл.) 
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1. Заявленията са по образец, който ще бъде достъпен на сайта на училището или за попълване на 

място в училището.  

2. Записването ще се извърши с: 

- оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование; 

- служебна бележка с резултатите от състезанията, които влизат в балообразуването; 

- служебна бележка, че детето е било обучавано в паралелка с Джъмп мат (за ученици, които не са 

учили в 96. СУ) 

3. Ако след записването в паралелката има незаети места, те могат да бъдат попълнени от останалите 

участници в класирането според бала им. 

4. Отговорник за всички дейности е председателят на комисията по приема в пети клас, назначен със 

заповед на директора на 96.СУ. 

5. Решението е гласувано на Педагогически съвет на 96. СУ, проведен на 08.01.2021г. 

6. Педагогическият съвет на 96. СУ запазва правото си да преразгледа сроковете, ако това се налага 

от обективни обстоятелства, като своевременно публикува промените на сайта на училището. 
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