
 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС 

  

 

ДЕЙНОСТ  СРОК МЯСТО 

Подаване на заявления за 

участие в математическо 

състезание за ученици от IV 

клас за учебната 2019-2020г. 

„Математика за всеки“ 

24. 06. 2020г. Чрез попълване на онлайн 

формуляр, пъбликуван на сайта на 

училището или чрез попълване на 

формуляр по образец, който да се 

подаде в канцеларията на училището 

или на елетринната поща  

 

pmg_smolyan@abv.bg  

 

Формулярът следва да се изтегли, 

попълни, подпише и да се сканира 

или снима и да се изпрати по 

електронен път. 

Провеждане на математическо 

състезание „ Математика за 

всеки“ за  ученици от IV клас за 

учебната 2019-2020г 

28.06.2020г  

от 09.00 ч. в 

ППМГ „ Васил 

Левски“ - Смолян 

Учениците заемат местата си до 

08.30 часа. При влизане в училището 

представят ученическа карта, 

ученическа книжка. 

Обявяване на резултатите от 

математическо състезание 

 „ Математика за всеки“ за  

ученици от IV клас за учебната 

2019-2020г  

До 07.07.2020г. На сйта на ППМГ „ Васил Левски“ – 

Смолян 

 

Приема заявления за участие в 

класиране за прием в V клас  

От 08.07.2020г до 

10.07.2020г 

В канцеларията на ППМГ „ Васил 

Левски“ – Смолян 

Обявява резултатите от I- ви 

етап на класиране  

На 14.07.2020г. до 

17.30 часа  

На достъпно място в  ППМГ „ Васил 

Левски“ – Смолян 

Записване на класиранеите  на I- 

ви етап ученици. Записването 

става с подаване на заявлвние по 

образец и оригинал на 

удостоверието за завършен 

начален етап на основно 

образование.  

На 15 и 

17.07.2020г. 

В канцеларията на ППМГ „ Васил 

Левски“ – Смолян 

Обявяване на броя на незаетите 

места след I- ви етап на 

класиране и заоисване  

На 17.07.2020г 

след 17.30 часа. 

На сйта на ППМГ „ Васил Левски“ – 

Смолян 

Уведомяване на следвашите 

класирани в зависимост от броя 

незаети места на първи етап на 

класиране  

До 21.07.2020г. По телефона и електронна поща 

Записване на следващите по 

низходящ ред класирани 

До 17.30 часа на 

23.07.2020г.  

В канцеларията на ППМГ „ Васил 

Левски“ – Смолян 
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