За учебната 2022/2023 година
е обявен държавен план-прием

Балът за прием на ученици в V клас
се формира в точки въз основа
на сума от:

Две паралелка за млади
математически таланти (52 ученици)

1. Националното външно оценяване по
математика - максимален брой точки 100
(сто);

В часовете за разширена подготовка
учениците ще имат възможност да изучават
допълнително математика - 2,5 часа
седмично в V и VI клас и 3 часа седмично в
VII клас.

2. Средния успех от учебните предмети от
раздел А на удостоверението за завършен
начален етап на основното образование,
превърнато по скалата в точки —
максимален брой точки – 50 (петдесет);

Ред и условия за прием
1. Успешно завършен начален етап на
основно образование;
2. Явяване на
Националното
оценяване по график на МОН;

външно

3. Участие в поне две от състезанията:


Областен кръг на олимпиадата по
математика - 12.02.2022 г.;



Математическо състезание
„Европейско кенгуру“ - 17.03.2022 г.;



Пролетни математически състезания 26.03.2022 г.



Математическо състезание
„Математика за всеки“ - 14.05.2022 г.

3. Броя на точките от двата най-високи
резултата, постигнати на математическите
състезания, умножени със съответния
коефициент:


Областен кръг на олимпиадата по
математика – коефициент 100/21 - до
хилядни;



Математическото
състезание
„Европейско кенгуру” – коефициент 1;



Математическо
състезание
„Математика за всеки“ – коефициент
100/45—до хилядни, ;



Пролетни математически състезания за
ученици от ІV клас – коефициент 2 –
100).
Максимален брой точки за прием: 350
За повече информация следете сайта на
ППМГ “Акад. Ив. Ценов”, Враца.

Профилирана
природо-математическа
гимназия
“Академик Иван Ценов”,
гр. Враца

Стилът в образованието!
Прием 2022-2023 година

V клас

Държавен план-прием в V клас за учебната 2022/2023 г. - 2 паралелки със засилено изучаване на математика

Ред за участие в класирането
01.07, 04.07 и 05.07 – подаване на документи за
участие в класирането за прием в пети клас в
ППМГ Акад. Ив. Ценов”, гр. Враца;

Документи за участие в класирането:


Заявление
по
образец
до
директора на гимназията, в което
са посочени състезанията, на които
се е явил ученикът;



Копие на Удостоверение за
завършен начален етап, заверено
от училището;



Служебна бележка за резултатите
от математическите състезания,
когато ученикът се е явил на тях в
друга област.

06-07 юли – класиране на учениците;
07 юли – след 17:30 ч. – обявяване на приетите
ученици;
08.07 и 11.07 – записване на приетите ученици;
11 юли – след 17:30 ч. – обявяване на
свободните места ;
до 12 юли – уведомява следващите по
низходящ ред ученици в зависимост от броя на
останалите незаети места;
14 юли – до 17.30 ч. – записване на следващите
по низходящ ред ученици

Необходими документи за записване:
1. Заявление до директора по образец;
2. Служебна бележка за резултатите от
състезанията
или
областния
кръг
на
олимпиадата по математика – оригинал, ако се е
явил в друга област;
3. Удостоверение за завършен начален етап на
основно образование – оригинал.

