Профилирана природо-математическа гимназия
“Добри П. Чинтулов” – гр. Сливен
8800 Сливен
ул. „Великокняжевска” №1
www.pmg-sliven.com

тел. директор: (359) 0893307233
заместник-директори: (359) 0878872695; 0878873381
e-mail: pmg_sliven@abv.bg

РЕГЛАМЕНТ
за прием в пети клас за учебната 2017/2018 година
в Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“,
гр. Сливен

Чл. 1. Настоящият регламент се разработва на основание чл. 38, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, както и на Раздел IV, Глава IV от Наредбата за
организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 2. Съгласно чл. 73, ал. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в
училищното образование, право на участие в прием в V клас за учебната 2017/2018 г. в
ППМГ „Добри Чинтулов“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на
основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са
участвали най-малко в две от посочените в чл. 5 математически състезания/олимпиада,
включени в календара на МОН.
Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения
съвет на ППМГ „Добри Чинтулов“.
Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със
заповед на директора на гимназията.

Чл. 5. Кандидатите за прием в V клас участват в:
1. Олимпиада по математика, общински кръг – до 08.01.2017 г.; областен кръг –
на 08.02.2017 г. . Регламент;
2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“, областен кръг за ученици
от IV клас – 18.03.2017 г. Регламент;
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3. Национално пролетно математическо състезание (тема за IV клас) –
01.04.2017 г. Регламент;
4. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 14.05.2017 г.
Регламент;
5. Математическо състезание „Откриване на млади таланти” – 17.06.2017 г.
Регламент.
Посочените олимпиади и състезания, както и техните регламенти, са утвърдени със
Заповед № РД-09-1369/15.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката и са
определени с решение на Педагогическия съвет при ППМГ „Добри Чинтулов“.
Състезанията/олимпиадата се провеждат на определените в регламентите им дати и часове.
Всички състезания се организират от РУО – Сливен и се провеждат в сградата на
Профилирана ПМГ „Добри Чинтулов”.
Чл. 6. (1) Учениците, подали заявление за прием в V клас на ППМГ „Добри Чинтулов“
за учебната 2017/2018 г., се класират в низходящ ред според бала за прием, който се формира
като сбор от следните резултати:
1. Резултатът от националното външно оценяване по математика в точки
(максимален брой точки – 20);
2. Успехът от удостоверението за завършен начален етап на основно
образование, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките
по учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове, в точки по
скала (максимален брой точки по учебен предмет – 50, съответстващ на оценка Отличен
6,00);
Например: Ако ученикът има Отличен 6.00 по всички 9 предмета от
задължителните часове и Отличен 6.00 по двата предмета от избираемите часове,
всеки от тези 11 предмета влиза в балообразуването с по 50 точки.
Средноаритметичната величина на тези 11 предмета се получава, като общият
брой точки по 11-те предмета (550 т.) се раздели на броя на предметите (11), т. е.
максималната средноаритметична стойност е 50 точки.
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3. Двата най-високи резултата на четвъртокласниците в състезанията и/или
олимпиадата по чл. 5 от Регламента в точки, приравнени към 100 т., както следва:
№

Макс.

по

брой

Коефициент за

точки по

приравняване

Балообразуващи резултати

ред

регламент
1.

Областен кръг на НОМ

2.

Математическо състезание „Европейско
кенгуру“
Национално пролетно математическо
състезание
Математическо състезание „Питагор”

3.
4.
5.

Математическо състезание „Откриване на
млади таланти”

Макс.
брой
точки

21

4,76

100

100

1

100

26

3,85

100

100

1

100

45

2,22

100

(2) Максималният брой точки при класирането на четвъртокласниците в процедурата по
прием е 270 т.
(3) При равен резултат предимство имат учениците с по-висока средна стойност на
двата най-високи резултата в състезания/олимпиада.
(4) При равенство и в средните стойности на двата най-високи резултата на учениците в
състезания/олимпиада, предимство има учениците с по-висок трети резултат от състезанията
по чл. 3.
(5) Точките от състезание, в което ученикът не е участвал, се приемат за 0 (нула) точки.

Чл. 7. В класирането за прием участват ученици, които са:
1. подали заявление до директора на ППМГ „Добри Чинтулов “, в което са посочили
своето желание;
2. представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или
олимпиадата;
3. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
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4. представили копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по
математика.
Чл. 8. Над утвърдения държавен план-прием се приемат:
1. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на
резултатите от класирането;
2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на
условията в чл. 1 от настоящия регламент.
Чл. 9. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се
извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката, както следва:
19.06. - 23.06.2017 г. - Прием на документи:
1.

Заявление (по образец).

2.

Копие на удостоверение за завършен начален етап.

26.06. – 27.06.2017 г. – Работа на комисията по приема.
27.06.2017 г. – Обявяване на списъците с класираните ученици в сайта на гимназията и
на табло в ППМГ – I класиране.
28.06. - 29.06.2017 г. – Записване на класираните ученици с оригинала на
удостоверението за завършен начален етап.
30.06.2017 г. – Обявяване на свободните места след I класиране и уведомяване на
следващите по низходящ ред ученици за заемане на останалите места.
31.06. – 03.07.2017 г. – Записване на следващите по низходящ ред ученици с оригинала
на удостоверението за завършен начален етап.
05. - 06.07.2017 г. – Приемане на заявленията по образец, утвърден от министъра на
образованието и науката, и копията от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от
олимпиадата и/или състезанията.
Чл. 10. Директорът на ППМГ „Добри Чинтулов“ в срок до 15 юли 2017 г. изпраща в
РУО – Сливен списък на приетите ученици с приложени към него резултати от
балообразуването.
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Чл. 11. Процедурата по приема може да се променя при промени в нормативни актове
на МОН или РУО - Сливен.
Регламентът за прием в V клас е утвърден с решение на ПС Протокол № 2 от 24.10.2016
г. и със заповед № РД-09-186/25.10.2016 г. на директора на ППМГ „Добри Чинтулов“ и е
актуализиран с решение на ПС Протокол № 4 от 16.01.2017 г. и със заповед № РД-09490/16.01.2017 г. на директора на ППМГ „Добри Чинтулов“.

