ПРАВО НА УЧАСТИЕ В
КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ в V
клас имат ученици,
които:
успешно са завършили
начален етап на основно
образование;
са се явили на националното
външно оценяване по
математика в IV клас;
са участвали поне в две
математически състезания,
включени в календара на
МОН.
СЪСТЕЗАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В
КАЛЕНДАРА НА МОН
Областен кръг на олимпиадата
по математика - 03.02.2018 г.
Математическо състезание
„Европейско кенгуру” –
Областен кръг за ученици
от IV клас - 17.03.2018 г.
Пролетни математически
състезания - 31.03.2018 г.
Математическо състезание
„Питагор” - 28.04.2018 г.
Математическо състезание
„Откриване на млади таланти”
- 09.06.2018 г.

Без изпит не е приет
никой...
Васил Левски

тел: 0301 8 29 02
email:pmg_smolyan@abv.bg
www.pmg-smolyan.org

ППМГ
"Васил Левски"
гр.Смолян

БАЛООБРАЗУВАНЕ

График за дейностите, срокове и
документи за участие

Балът за класиране
се формира като
сбор от:
√ броя точки от националното
външно оценяване по математика;
√ успеха, изчислен като
средноаритметична стойност след
превръщането на оценките по
учебните предмети български
език и литература, чужд език,
математика, човекът и природата,
човекът и обществото, музика,
изобразително изкуство, домашен
бит и техника, физическо
възпитание и спорт, изучавани в
раздел А на учебния план в точки;
√ двата най-високи резултата от
включените в календара на МОН
състезания по точки.

5. Записване след II класиране
02.07.2018 г. до 17:30 ч.

ППМГ “Васил Левски”
График за дейностите,
срокове и документи за
участие
1. Прием на документи
18. 06. - 22.06.2018 г.
2. Обявяване на списъците с
класираните ученици - I
класиране
26.06.2018 г. до 16:30 ч.
3. Записване след I класиране
27.06. - 28.06.2018 г.
4. Обявяване на записаните
ученици и класиране на
свободните места след I
класиране - II класиране
28.06.2018 г.

6. Прием на документи за
участие в III класиране
(Учениците, подали документи за
участие в I класиране, подават
само заявление за участие в III
класиране)
04.07. - 05.07.2018 г.
7. Записване след III класиране
07.07. - 10.07.2018 г.

