
 

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 

„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА 

бул.  „Демокрация” №18,  3000, Враца 

тел./факс: 092/ 62 60 43 

 

 

МЕТОДИКА 

за прием на ученици след завършен IV клас за учебната 2018/2019 г.  

в ППМГ „Акад. Ив. Ценов“, гр. Враца 

 

 

Чл.1. (1) В ППМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца се осъществява държавен план-прием 

на ученици след завършен IV клас съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗПУО  

 (2) За реализиране на приема по ал.1 до 15 януари на текущата учебна година 

директорът на училището представя на началника на РУО-Враца мотивирани 

предложения относно броя на паралелките, броя на учениците и профилите. 

Предложенията са гласувани от Педагогически съвет и съгласувани с общината. 

 (3) След утвърждаване на държавния план-прием от началника на РУО-Враца 

същият се обявява в училището и се публикува на интернет страницата му. 

 

Чл.2  (1) Право на участие в прием в V клас имат ученици, които успешно са: 

 1. завършили началния етап на основно образование; 

 2. явили се на НВО в IV клас – по график, определен от МОН; 

 3. взели участие  в областния кръг на математическо състезание „Европейско 

кенгуру“ – 17.03.2018 г. и  математическо състезание „Питагор“ за четвъртокласници – 

28.04.2018 г. и областен кръг на олимпиадата по математика – 03.02.2018 г. 

 (2) Балът за прием на учениците в V клас се формира в точки въз основа на сума 

от: 

 1. националното външно оценяване по математика  - 14.05.2018 г – максимален 

брой точки – 100 (сто); 

 2. средният брой точи от учебните предмети от раздел А на  удостоверението за 

завършен начален етап на основното образование, като оценките са превърнати по 

скалата в точки – максимален брой точки – 50 (петдесет) 

 3. сумата от: 

 резултата от математическо състезание „Питагор“ (максимален брой точки – 

100 (сто) и резултата от математическо състезание „Европейско кенгуру“ 

(максимален брой точки – 100 (сто)  

или  

 резултата от областния кръг на олимпиадата по математика, приравнен 

към максимален брой – 100 точки и едно от математическите състезания 

„Питагор“ (максимален брой точки – 100 (сто) или „Европейско кенгуру“ 

(максимален брой точки – 100 (сто). 

 

Максимален брой точки за прием: 350 



 (3)Учениците, явили се на  Пролетните математически състезания и/или 

Националния кръг на МС „Европейско кенгуру“ имат право да участват в класирането с 

този резултат, приравнен към 100 точки, вместо резултата по ал.2, т. 3 на състезание по 

избор. 

 (4) Ученик, който не се е явил на състезанията по ал. 1 , т. 3  и не е посочил 

някое от състезанията по ал. 3 има право да участва в класирането като по ал. 2, т. 3 му 

се признават нула точки 

  Чл. 3. (1) За участие в класирането учениците подават: 

  1. заявление по образец до директора на училището; 

  2. копие от удостоверението за завършен начален етап на основното 

образование. 

 (2) Документите за резултатите от НВО, резултатите от математическите 

състезания и областния кръг на олимпиадата по математика се предоставят по 

служебен път от РУО-Враца. 

 (3) Ако кандидатът е от друга област е необходимо да представи протоколи от 

съответните състезания и олимпиада, заверени с „вярно с оригинала“ от съответното 

Регионално управление на образованието. 

 (4) Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля 

държавния-план прием, те се подреждат в низходящ ред по по-високия резултат от 

математическо състезание „Питагор“ и математическо състезание „Европейско 

кенгуру“ или резултатът от областния кръг на олимпиадата по математика. 

 (5) Ученици с еднакви резултати и след подреждането по ал. 3 се подреждат в 

низходящ ред по резултатите от НВО  по математика. 

 (6) Ученици с еднакви резултати и след подреждането по ал. 4 се подреждат в 

низходящ ред по сбора от оценките превърнати в точки от  удостоверението за 

завършен начален етап на основното образование по „Математика“ и „Човекът и 

природата“. 

 Чл. 4. Методиката, по която се извършва класирането на учениците е приета от 

Педагогически съвет. Директорът представя Методиката за класиране на учениците на 

началника на РУО-Враца. Същата се обявява в РУО-Враца и на сайта на училището в 

срок до 15 януари 2018 г. 

 Чл. 5.  На основание чл. 76 от Наредба № 10 от 16.09. 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование приемът за учебната 2018/2019 година се 

извършва се извършва от училището до 15 юли за предстоящата учебна година.   

 Чл.6.  На основание чл.77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 16.09. 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното над утвърдения държавен план-прием се 

приема единият от близнаците, ако другият е приет по общия ред въз основа на 

резултатите от касирането.; 

 Чл. 7. На основание чл.77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 16.09. 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование над утвърдения държавен план-

прием се приема ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако 

отговаря на условията по чл. 2, ал. (1)   се приема независимо от неговите резултати 

 Чл. 8. (1) При записване приетите ученици в V клас на ППМГ „Акад. Иван 

Ценов“ – Враца се подават следните документи: 



           1. заявление по образец; 

           2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал); 

 (2) Броят на незаетите места и списъкът на записаните ученици се обявяват на 

видно и общодостъпно място в училището и на сайта на училището в срок, определен 

от директора.  

 (3) За незаети места се считат: 

 1. местата до утвърдения държавен план-прием, за които няма приети ученици; 

 2. местата на приети, но незаписали се ученици, когато не излизат извън рамките 

на утвърдения държавен-план прием; 

 3. местата на записали се и изтеглили документите си ученици. 

 (4) Незаетите местата се допълват от следващите след последния приет в 

списъка на класираните. 

 Чл. 9. Методиката по приема на ученици в V  клас може да се променя не по-

късно от 15.01.2018 г. с решение на Педагогическия съвет, при промяна на регламента 

на някое от посочените състезания,  от нормативни актове, Наредби, писма и др. на 

МОН или РУО – Враца. 

 

 Методиката за прием на ученици след завършен IV клас за учебната 2018/2019 г. 

в ППМГ „Акад. Ив. Ценов“, гр. Враца е приет на заседание на Педагогическия съвет 

Протокол № 1 от  26.09.2017 г.  

 


