Прием в 5 клас
Училищен план – прием за V клас за
учебната 2019-2020 година

I.Начин на прием в пети клас:
При по-голям брой кандидати за прием в пети клас за
учебната 2019/2020 год. от обявените места в СУ „Димитър
Матевски“ гр. Пловдив се прилагат следните критерии за
подбор:









Деца, живеещи в града, на които не е наложена мярка
по чл. 199, ал.1, т.5 от ЗПУО;
Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
Завършен 4 клас в СУ „Димитър Матевски“;
Завършен 4 клас в друго училище;
Деца на служители, работещи в училището;
Деца със специални образователни потребности,
насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа на
личностно развитие на деца и ученици със СОП към
Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование гр. Пловдив;
Деца близнаци, сираци или с родители инвалиди.

1. Прием на 5 паралелки по 26 ученици – общо 130 ученици
в V клас:
2. 5 паралелки с по 26 ученици с английски език и
избираеми учебни часове по БЕЛ, английски език или
математика и факултативни учебни часове /2 часа/ по
избор.
3. В паралелките ще бъдат приети ученици от други
училища при наличие на свободни места.
КЛАСИРАНЕ
 Според желанието на родителите
 По документи

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление от родител по образец
2. Удостоверение
за
завършен
образование – копие

начален

етап

на

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап;
2. Удостоверение за преместване – ако се налага;
3. Заявление за записване (по образец на училището);
4. Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната
регистрация;
5. Копие от акта за раждане на детето (представяне на
оригинала за сравняване);
6. Протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза ако детето е със
специални образователни потребности;
Родителят подава заявление за записване в канцеларията
на училището от 8:00 до 16:30 часа всеки работен ден. След
подаване на заявлението, родителя получава входящ номер.

