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І. ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В ППМГ „ВАСИЛ
ЛЕВСКИ“ ГРАД СМОЛЯН – ЕДНА ПАРАЛЕЛКА – 26.
ІІ. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС:
ДЕЙНОСТ
Участие в областен кръг на
Национална олимпиада по
математика 2021/2022 година
Участие
в
математическо
състезание
„Европейско
кенгуру“ 2021/2022 година
Участие
в
„Пролетно
математическо състезание“ за
ученици в IV клас 2021/2022
година
Участие
в
математическо
състезание за ученици от IV
клас за учебната 2021/2022
година „Математика за всеки“
Участие в НВО по математика

СРОК
до 12.02.2022 г.

МЯСТО
ППМГ „Васил Левски“ – Смолян

17.03.2022 г.
26.03.2022 г.

Училището, в което се обучава
детето или ППМГ „Васил
Левски“ – Смолян
ППМГ „Васил Левски“ – Смолян

14.05.2022 г.

ППМГ „Васил Левски“ – Смолян

27.05.2022 г.

Прием на заявления по образец,
копие от служебните бележки,
удостоверяващи резултатите от
ученическата олимпиада и/или
състезанията, само за ученици
от друга област, копие на
удостоверението за завършен
начален етап на основно
образование,
съответно
служебната
бележка
за
признаване по чл. 110 ал. 2 от
Наредба 11/01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от
обучението на учениците – за
учениците от училища на
чужди държави
Класиране в съответствие с
утвърдената на ПС методика по
низходящ ред по общия брой
точки
Обявява резултатите от I-ви
етап на класиране

01-05.07.2022 г.

Училището, в което се обучава
детето
В канцеларията на ППМГ „ Васил
Левски“ – Смолян

Записване
на
учениците,
класирани на I-ви етап с
оригинала за удостоверението
за завършен първи етап на

08-11.07.2022 г.

В периода
06-07.07.2022 г.

В ППМГ „Васил Левски“ –
Смолян

07.07.2022 г.
след 17,30 часа

В интернет страницата на
училището и на общодостъпно
място в ППМГ „Васил Левски“ –
Смолян при спазване на закона за
личните данни
В канцеларията на ППМГ „Васил
Левски“ – Смолян

основно образование.
Обявяване на броя на незаетите
места след I-ви етап на
класиране след изтичане на
срока за записване
Уведомяване на следващите по
низходящ ред ученици в
зависимост
от
броя
на
останалите незаети места
Записване на следващите по
низходящ ред ученици с
оригинал на удостоверение за
завършен начален етап на
основно образование

11.07.2022 г.,
след 17,30 часа

На сйта на ППМГ „Васил Левски“
– Смолян

12.07.2022 г.

Чрез поставяне на общодостъпно
място в училището и интернет
страницата на ППМГ „ Васил
Левски“ – Смолян
В канцеларията на ППМГ „ Васил
Левски“ – Смолян

14.07.2022 г. до
17,30 часа

IІІ. Ученици, отговарящи на условията по чл. 73 и ползващи правото си по чл. 77, ал.
2, т. 1 от Наредба № 10/01.09 2016 г. за организацията на дейностите в училищното
образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 14 юли
2022 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване;
2. копие на служебна бележка с резултати от олимпиадата и/или състезанията в
областта на математиката от календара на МОН през съответната учебна година само за
ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование, съответно
служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди
държави;
4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема
документите.
ІV. Учениците, отговарящи на условията по чл. 73 и ползващи правото си по чл. 77,
ал. 2, т. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното
образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 14 юли
2022 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване;
2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба
№ 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за
сверяване от член на комисията, който приема документите.

