
Средно училище “Петко Росен” 
гр. Бургас  



Прием в СУ “Петко Росен” 

• През учебната 2018/2019  в СУ “Петко 

Росен”ще се осъществи прием на 

деца в подготвителна група и 4 

паралелки за I клас. 

• Учениците от I клас ще се обучават 

при целодневна организация на 

учебния процес. 



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА 

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в 

електронната система в едно от желаните от родителите училища. 

2. Заявления за постъпване в училище се подават в електронната система на 

община Бургас от 15.05.2018 г. до 25.05.2018 г. – 18:00 ч. 

3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва 

на 04.06.2018 г.- 12:00 ч. на електронната страница за прием и на видно място в 

съответното училище. 

4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да 

бъде записано от 06.06.2018 г. – 8:00 ч. до 12.06.2018 г.- 18:00 ч. на място в 

съответното училище, където са приети. 

5. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при 

второ класиране в срок от 15.06.2018 г. до 21.06.2018 г. чрез електронната система 

за записване или като подадат Заявление по образец в училище. 

6. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва 

на 27.06.2018 г., като записването на приетите деца се извършва от 30.06.2018 г. до 

03.07.2018  г.  

7. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 

04.07.2018 г. 

 

ЕЛЕКТРОНЕН  ПРИЕМ - www.uburgas.org 



Основни критерии: Точки: 

1. Дете с постоянен /настоящ адрес, което живее над 3 г. на посочения 
адрес,  считано от датата на стартиране на системата за електронен прием 

2 000 т. 

2. Дете с постоянен /настоящ адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочения 
адрес,   считано от датата на стартиране на системата за електронен прием 

1 500 т. 

3.  Дете с постоянен/настоящ адрес, което живее по-малко от 1г.,   считано от датата 
на стартиране на системата за електронен прием 

1 000 т. 

4.  Дете, чийто постоянен /настоящ адрес е различен от прилежащия или съседния 
район на училището 

300 т. 

5. Дете с трайни увреждания с 50 и над 50% 240 т. 

6. Дете с двама починали родители 120 т. 

7. Други деца от семейството, обучаващи  се в училището към 15.09.20018г. 120 т. 

8. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище 120 т. 

9. Дете със СОП 10 т. 

10. Дете с един починал родител 10 т. 

11. Дете близнак 10 т. 

12. Трето и следващо дете в семейството 10 т. 



• Критерии на база избор на училище:  

• за първо желано училище – 8 точки; 

• за второ желано училище - 7 точки; 

• за трето желано училище - 6 точки; 

• за четвърто желано училище - 6 точки; 

• за пето желано училище - 6 точки  

Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния 
брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за 
класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата 
в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната 
система. 

Критерии за класиране: 

• Класирането при прием на деца в І клас в училище се осъществява на база  точкова 

система. 

• Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в 

момента на записване на детето в училище. На място трябва да се представят всички 

необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай 

детето няма да бъде записано. 

 



Забележка: 
* При попълване на електронния формуляр е желателно, 
родителите да посочат минимум три различни училища. 

* При попълване на електронния формуляр, родителите на деца 
със СОП отразяват наличието на становище от ЕКПО (Екип за 
комплексно педагогическо оценяване). За всяка паралелка, във 
всяко училище, за децата със СОП се извършва отделно 
класиране; 

* Родителите на деца - близнаци регистрират това обстоятелство 
в електронния формуляр, с цел при кандидатстване децата да 
попаднат в едно и също училище. 

СУ „ПЕТКО РОСЕН“ –  

Център за административни услуги (ЦАУ) - ВЪЗРАЖДАНЕ 



ЗА НАС… 

• СУ ”Петко Росен” е общинско училище и се 
финансира с държавни средства. През 2017/2018 г. 
се обучават около 750 деца и ученици на възраст от 
5 до 19 години; 

• Колективът се състои от 74 педагогически 
специалисти, психолог, логопед, ресурсни учители; 

• 50 от учителите притежават допълнителна 
професионална квалификация. 

 



ЗА НАС… 

• Училището е открито през 1981 година и има  35-

годишна история и утвърдено добро име в град Бургас. 

• Материална база: 

 * 24 класни стаи и кабинети;  

    * 2 компютърни кабинета; 

 * 2 физкултурни салона; 

 * кабинет за психологическа и логопедична помощ; 

 * 2 кабинета за ресурсно подпомагане на деца със 

специални образователни потребности; 

 

 



1. Учебни седмици- 32; 

2. Общообразователна  подготовка: 

 Български език и литература - 224 часа годишно –  

7 часа седмично; 

 Математика - 136 часа годишно- 4 часа седмично; 

 Околен свят- 32 часа- 1 час седмично; 

 Музика- 64 часа годишно- 2 часа седмично; 

 Изобразително изкуство- 64 часа годишно – 2 часа 

седмично; 

 Технологии и предприемачество - 32 часа годишно –1 

час седмично; 

 Физическо възпитание и спорт- 64 часа годишно - 2 часа 

седмично. 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН- I клас 



3. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ  – 
 

 93 часа годишно - 3 часа седмично: 
 

 Български език и литература; 

 Математика; 

 Информационни технологии; 

 Гражданско образование; 

 Патриотично възпитание; 

 Изобразително изкуство. 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН- I клас 



УЧЕБЕН ПЛАН- I клас 

3. ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ- 

  

 31 годишно - 1 час седмично: 

 Хореография; 

 Мажоретки; 

 Чужд език-  ниво говоримо (английски език); 

 Математика; 

 Вокална група; 

 Изобразително изкуство. 

 





ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ 



МОДЕРЕН КАБИНЕТ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО 
ИНТЕРЕСИ И РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП 



ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 



  Подобрения на материалната база 

Оборудван кабинет по  

 Готварство  



КАБИНЕТ ПО ГОТВАРСТВО 



УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ 



 Нашето училище е 
едно от първите в 
общината, което въведе 
информационни 
технологии за 
учениците в начален 
етап. 



 

Фризьорски салон 



Спортни площадки 





I клас –грамота за I място и сертификати за постигнат най-висок 

резултат по математика(90 %) и роден край (100%) - Състезание 

“Всезнайко” – ОУ “Елин Пелин”– Златина Павлова 



I, II, III и IV клас- Международен турнир „Математика без граници“  

есенен кръг – 2017 г. – 22 медала 

зимен кръг -2018 г . – 24 медала 

пролетен кръг -2018 г. – 17 медала 

 



 

I,II, III и IV клас- Международен турнир „Математика без граници“  

есенен кръг – 2015г. – 22 медала 

зимен кръг -2016г. – 25 медала 



Международен турнир „Математика без граници“–финален кръг– 

01.06.2015- Несебър-  индивидуално - 1 сребърен медал 2 кл. 

отборно – I кл. -2 отбора – 1 място – златни медали 

II кл. – 1 място – златни медали 

III кл. – 3 място – бронзови медали 



Национален математически турнир „Иван Салабашев“– 

2016 г., 2017г., 2018 г.- награждаване в БАН - София 



Математически звезди на България– Пловдив – 

юни-2016 г. –  2 златни медала – 3 клас 



Фондация 
„Бербатов“ 



Азиатска математическа олимпиада – Сингапур 

– април – 2015 г. – 1 златен медал -2 клас, 3 

сребърни медала и 2 бронзови медала – 3 кл. 



Златен медал – 3 клас -SASMO – 2016г. и 2017г. 



 

Несебър –юли 2017  



Малайзия – Куала Лампур – 2017 г. - август 



 



Награждаване от кмета на Бургас в БСУ на 
талантливи ученици, спечелили I място на 
национални и международни състезания. 



Ученик на 
годината в 
област 
математика  
I – VII клас 
за 2017 г. 



III, IV и VI клас- информационни технологии 

Николай Чудотворец –  2 купи за 1 място отборно 

и два златни медала, 2 сребърни и 1 бронзов 

медал 



I място – 5 клас по математика –  

Николай Чудотворец 



 

Спечелени отличия на общински, областни и 
национални състезания по плуване 





Първи учебен ден  



ДЕТСКО 

 ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ 

2017/2018 година 



ПРАЗНИЦИ В УЧИЛИЩЕ 
 



Празник на книгата 

– април - 2018 г. 



Коледно тържество 





Мобилен планетариум 



Библиотека 



ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ТУРНИРИ 



Спортен турнир по 

случай празника 

на гр. Бургас - 

Никулден 



• Анна Георгиева 

• Гинка Милева 

• Мария Попова 

• Неджибе Сабри 

Учители  - I клас – 2018/2019 г. 



Благодаря за вниманието! 


