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За нас децата са мисия, бъдеще, 
отговорност. Затова с общи усилия 
изградихме образователна структура със 
съвременен почерк и иновативен подход, 
но в основата й заложихме традицията и 
отдадеността към Родината. Постигнахме 
мотивираща учебна среда с будни и 
любознателни деца, с устремени и 
амбициозни преподаватели.

Готови сме за новите попълнения в 
нашата общност!



Прием за 5. клас
Двудневен престой в училище*

По време на двудневното преживяване в училище ученикът: 

• разглежда базата; 

• запознава се с учителите, учениците и дневния режим; 

• участва в дневните занимания на класа.

Учителите и училищният психолог:

• наблюдават поведението и навиците на ученика; 

• оценяват неговата готовност за прием в ЧОУ „Цар Симеон Велики”

• провеждат изпити, в съответствие с избрания профил, както и психологическа оценка 

чрез Векслер - WISC-IV (стандартизиран метод за когнитивна оценка):

*Цената за двудневния престой в училище е €200.



За профил „Науки”
• английски език *

• български език

• математика 

• природни науки

* тестът е разработен от училището и измерва по-комплексни умения

Крайният сбор на точките от различните части на изпита е 100 т.

1.Изпитът дава възможност на кандидатите да покажат знанията и уменията, които 
са придобили и развили в училищна среда. Задачите измерват как учениците 
подхождат към проблеми, четене с разбиране, концентрация и аргументация. 
Изпитът се провежда в рамките на 2 часа, без почивка.



За профил „Предприемачество”

• английски език *

• български език

• математика 

• тест върху материал по предмета човекът и обществото 

• тест по предприемачество

* тестът е разработен от училището и измерва по-комплексни умения

Крайният сбор на точките от различните части на изпита е 100 т.

2. Психологическата оценка се изготвя от училищния психолог след разговор
и тест Векслер.



Прием за 6. и 7. клас
Двудневен престой в училище*

По време на двудневното преживяване в училище ученикът: 
• разглежда базата; 

• запознава се с учителите, учениците и дневния режим; 

• участва в дневните занимания на класа.

Учителите и специалистите (психолог и логопед):
• провеждат тест Векслер - WISC-IV (стандартизиран метод

  за когнитивна оценка);

• оценяват логопедичното развитие; 

• провеждат изпити по български език, математика и английски език, в 

съответствие с класа на ученика;

• оценяват неговата готовност за прием в ЧОУ „Цар Симеон Велики”.

*Цената за двудневния престой в училище е €200.



Какво още изискваме: 

• разговор с родителите и обратна връзка от ръководството;

• средна оценка от предходен клас/първи срок;

• предоставяне на грамоти, уверение за участие, резултати от състезания и 
олимпиади, други постижения. 



Какво следва:
• изготвяне на становища от психолога и учителите относно резултатите на ученика;
• обратна връзка от ръководството към родителите в рамките на 10 дни след 
приключване на обследването;

• при необходимост - разговор с родителите относно условията за прием на ученика;
• подписване на договор за обучение.





Примерни задачи от изпита
за кандидатстване за 5. клас

Български език

Когато девойката от приказката „Тримата братя и златната ябълка“ призовава 
двамата по-големи братя да извадят от кладенеца третия брат, най-големият брат 
казва: „Ако го измъкнем, и той ще поиска да се ожени за тебе. По-добре да си стои в 
кладенеца“. Как разбирате думите му?   / 1т. /
А) като израз на братска любов
Б) като желание третият брат да остане в кладенеца, за да убие ламята на долната 
земя и да се върне със златната ябълка
В) като израз на егоизма на човек, който е готов да отстрани от пътя си дори своя 
брат, само и само да постигне своето

Г) като безразличие към това какво ще стане по-нататък



Примерни задачи от изпита
за кандидатстване за 5. клас

Наука

1.  Едното събираемо е 158 230, а другото 163 447. Колко е сборът:                 / 1 т. /

2.  Колко килограма са  3 т и 76 кг ?                             / 1 т. /

3. Намери стойността на числовия израз:                                                            / 2 т. /
 (912 886 + 897 567) – ( 173 056 + 96 965)= ____________________________

4. Триъгълник има обиколка 7 064 см. Две от страните на триъгълника са 
съответно 2 805 см и 1 255 см. Третата страна е ____________________.            / 2 т. /



Примерни задачи от изпита
за кандидатстване за 5. клас

Целият примерен тест можете да изтеглите тук.

Български език

Определете вида на изреченията по цел на изказване, запишете какво изразяват те   
/ 4т. /

Не ме яж!    .................................................................................................................
Отивам до магазина.   ................................................................................................ 

https://docs.google.com/document/d/1IUtRESckhWHsFXTTZGcP8ea1GP6grJlS/edit


Стъпки за кандидатстване

Свържете се с нас за среща на тел. +359 2 9977 454 
или на имейл office@tzarsimeon.bg
Ще получите детайлна информация за училището, както и насоки по 
процедурата за кандидатстване.

Попълнете заявление. 
Онлайн формуляр за кандидатстване или формуляр, който можете да 
изтеглите от ТУК.
Изберете правилния формуляр според класа, за който детето ви 
кандидатства – подготвителен клас, първи клас, пети клас, осми клас.

Ученикът прекарва 2 дни в училище.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCx2ALifEr43L8uALi-gzQJDc_VMgP6GeTRziEVYlTi4Lf8A/viewform
https://tzarsimeon.bg/wp-content/uploads/2022/01/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF-2022.pdf


Среща с ръководството за получаване на обратна връзка.

Документи, които трябва да ни изпратите на office@tzarsimeon.bg.
Сканирани страниците от оригиналния ученически бележник или 
снимка на онлайн дневник „Школо”, удостоверяващи среден успех за 
края на първи срок/учебната година.

Подписване на договор

При успешен прием предстои срок на адаптация, в който се следи за безпроблемното 
приобщаване на ученика към общността на ЧОУ „Цар Симеон Велики”. По време 
на периода се работи в пряка връзка с родителите, като им се предоставя системна 
информация относно приобщаването на детето.

Стъпки за кандидатстване



Често задавани въпроси и отговори

1. Върху какъв материал е изпитът?
Изпитът за профил „Науки” за 5. клас включва въпроси от предметите български език, 
английски език, математика и природни науки.
Изпитът за профил „Предприемачество” за 5. клас включва въпроси от предметите  
български език, английски език, математика, човек и общество и предприемачество. 
Материалът, който се обхваща в изпита, се съобразява с периода на провеждането му.

2. Има ли някаква подготовка за кандидатстване?
Не предлагаме курсове или подготовка. Ние използваме теста, за да опознаем нашите 
ученици, да преценим как можем да ги подкрепим адекватно и да подпомогнем тяхното 
израстване.

3. Кога излизат резултатите от тестовете?
Резултатите от изпита излизат до 10 дни от датата на провеждане.



Успех!


