Приложение
към Заповед № РД 09-210/10.12.2018 г.
на директора на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък
ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ”, ГР. КАЗАНЛЪК

ПРАВИЛА
ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН IV. КЛАС
В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ”, ГР. КАЗАНЛЪК
(приети с решение към Протокол № 1/25.10.2018 г. от заседание на педагогическия съвет)
Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за приемане на ученици след
успешно завършен IV. клас (през учебната 2018/2019 г.) в Профилирана природо-математическа
гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък.
Чл. 2. В V. клас за учебната 2019/2020 г. в ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, се
приемат 52 ученици, разпределени в две паралелки по 26 ученици.
Чл. 3. (1) Право на участие в приема в V. клас за учебната 2019/2020 г. в ППМГ „Никола
Обрешков”, гр. Казанлък, имат ученици, които:
1. успешно са завършили началния етап на основно образование през 2018/2019 г.;
2. явили са се на националното външно оценяване в IV. клас;
3. участвали са в следните олимпиади и/или следните две състезания, включени в
календара (утвърден със Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и
науката) на Министерството на образованието и науката,:
- областен кръг на олимпиадата по математика;
- областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” през месец
март 2019 г.;
- математическо състезание „Питагор” през месец април 2019 г.
(2) Информация за организирането и провеждането на тези състезания и олимпиади
се публикува на сайта www.pmgkk.com на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък.
Чл. 4. (1) Въз основа на следната методика учениците се класират в низходящ ред.
Крайният резултат на всеки ученик се изчислява като сбор от:
1. 50% от броя точки на резултата от националното външно оценяване по
математика;
2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на
оценките по учебните предмети БЕЛ, чужд език, математика, човекът и природата, човекът и
обществото, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, ФВС, изучавани в
раздел
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А на учебния план, и на оценките по учебните предмети, изучавани в раздел Б на училищния
учебен план, в точки (съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците);
3. броя точки от резултата от областния кръг на олимпиадата по математика;
4. броя точки на резултата от областния кръг на математическото състезание
„Европейско кенгуру”, който ще се проведе през месец март 2019 г.;
5. броя точки от резултата от математическото състезание „Питагор”, което ще се
проведе през месец април 2019 г.
Чл. 5. (1) Когато на последно място в класирането има ученици с равен общ резултат и с
броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат, като резултатите им се сравняват
в следния ред:
1. резултата от математическото състезание „Питагор”, което ще се проведе през
месец април 2019 г.; приема се ученикът, показал по-висок резултат;
2. ако резултатите по предходната точка са равни, се сравнява броят точки
(резултата от математическото състезание „Европейско кенгуру” – областен кръг, който ще се
проведе през месец март 2019 г.); приема се ученикът, показал по-висок резултат;
3. ако резултатите и по предходната точка са равни, се сравнява резултатът от
областния кръг на олимпиадата по математика; приема се ученикът, показал по-висок резултат;
4. ако резултатите и по предходната точка са равни, се сравнява резултатът от
националното външно оценяване по математика; приема се ученикът, показал по-висок резултат;
5. ако резултатите и по предходната точка са равни, сравнява се успехът, изчислен
като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети БЕЛ,
чужд език, математика, човекът и природата, човекът и обществото, музика, изобразително
изкуство, домашен бит и техника, ФВС, изучавани в раздел А на учебния план, и на оценките
по учебните предмети, изучавани в раздел Б на училищния учебен план, в точки; приема се
ученикът, показал по-висок резултат (точките се изчисляват съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба №
11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);.
(2) 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 по чл. 3, ал. 1 от настоящите правила.
Чл. 6. (1) За участие в класирането учениците подават в канцеларията на училището:
1. заявление по образец до директора на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък;
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2. удостоверение за завършен начален етап.
(2) Резултатите от класирането за прием на ученици в V. клас се обявяват в
официалния сайт на гимназията (www.pmgkk.com), както и на видно и общодостъпно място в
училището със съгласието на родителите.
Чл. 7. Учениците се записват в V. клас на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, със
следните документи:
1. заявление до директора на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък;
2. оригинал на свидетелство за завършен начален етап на основно образование;
3. оригинал на удостоверение за преместване от училището, в което са завършили
IV клас;
4. медицински картон.
Чл. 8. (1) Списъкът на записаните ученици и броят на незаетите места се обявяват на
официалния сайт на гимназията (www.pmgkk.com), както и на видно и общодостъпно място в
училището.
(2) За незаети места се считат местата:
1. за които няма приети ученици;
2. на приети, но незаписали се в определения срок ученици, които не излизат извън
рамките на утвърдения план-прием;
3. записали се, но изтеглили документите си ученици, както и преместени в други
училища в V, VI или VII клас.
(3) Местата по ал. 2. се допълват от следващите след последния приет в списъка на
класираните ученици.
Чл. 9. Директорът на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, определя със заповед
организацията и графика на дейностите по приемане и записване на учениците.
Чл.10. Приемът се извършва от училището до 15 юли 2019 г. за предстоящата 2019/2020
учебна година.
Чл. 11. Тези правила са приети с решение на Педагогическия съвет на ППМГ „Никола
Обрешков”, гр. Казанлък, на основание чл. 75 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на
дейностите в училищното образование.

