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РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в
V клас в ПМГ „Проф. Еманул Иванов”, гр. Кюстендил за учебната 2018/2019 год.
Чл. 2. Регламентът е разработен на основание чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в съответствие с
чл. 50 и Раздел IV от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование.
Чл. 3. В V клас се приемат 2 паралелки от по 26 ученици (общо 52 ученици).
Чл. 4. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения
съвет на училището.
Чл. 5. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със
заповед на директора на гимназията.
II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
Чл. 6. (1) Право на участие в приема в V клас има всеки ученик:
1. успешно завършил началния етап на основното образование;
2. явил се на Национално външно оценяване по математика в IV клас;
3. участвал в поне две математическите състезания и олимпиада, изброени в ал.
2.
(2) Състезанията, с резултатите от които може да се участва в класирането са:
1. областният кръг на олимпиадата по математика (3.02.2018 г.)
2. областният кръг на националното математическо състезание „Европейско
кенгуру“ (17.03.2018 г.)
3. математическото състезание „Питагор“ за ученици от IV клас (28.04.2018 г.)
(3) Състезанията са от календара за олимпиади и национални състезания на МОН и
се организират от РУО – Кюстендил
III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
Чл. 7. (1) Балът за класиране се образува от:
1. общия успех от удостоверението за завършен начален етап, изчислен на
базата на всички оценки от учебните дисциплини, изучавани в раздел А на
учебния план;
2. оценката от Националното външно оценяване по математика в IV клас;
3. двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на
математическите състезания от чл. 6, ал. 2.

(2) Резултатът по ал. 1, т. 1 се получава след предварително редуциране на оценките
в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите
от обучението на учениците на МОН.
(3) Избраните за участие в балообразуването резултати от състезанията по чл. 6, ал.
2 се редуцират с коефициент, определен с решение на педагогическия съвет на училището,
както следва:
1. областен кръг на олимпиадата по математика – (брой точки от олимпиадата)
х 5;
2. математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – (брой точки от
състезанието) х 2;
3. областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – (брой
точки от състезанието) х 1
Чл. 8. (1) В класирането за прием участват учениците, които са подали следните
документи:
1. заявление по образец до директора на ПМГ „Проф. Ем. Иванов”, гр.
Кюстендил;
2. копие на удостоверение за завършен начален етап, съдържащо и оценката от
Националното външно оценяване по математика;
3. служебна бележка за резултатите от олимпиадата и/или състезанията в
областта на математиката, която се попълва на място на базата на
официалните протоколи с резултатите от областните кръгове на тези
състезания.
(2) Документите по ал. 1 се подават в сградата на ПМГ „Проф. Емануил Иванов” и в
определените в чл.15 срокове.
Чл. 9. Класирането се извършва в низходящ ред на точките от бала от училищна
комисия, определена със заповед на директора.
Чл. 10.(1) В случай, че има кандидати с бал, равен на последния приет, и с броя им
се надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ
ред по точките от състезанието „Питагор”.
(2) Ако след класирането по ал. 1 все още се надхвърля утвърдения държавен планприем, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието
„Европейско кенгуру”.
(3) Ако след класирането по ал. 2 се надхвърля държавния план-прием, то тези
кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от областния кръг на олимпиадата по
математика.
(4) Ако след класирането по ал. 3 се надхвърля държавния план-прием, то тези
кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от НВО по математика.
(5) Ако след класирането по ал. 4 надхвърля държавния план-прием, то тези
кандидати се класират в низходящ ред по средния успех от удостоверението за завършен
начален етап на основно образование.
(6) Ако след класирането по ал. 5 се надхвърля държавния план-прием, то тези
кандидати се класират в низходящ ред по годишната оценка по математика от
удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Чл. 11. При прилагане на алинеите на чл. 11 точките от състезание или олимпиада,
на което ученикът не е участвал, се приемат за 0 (нула) точки.
Чл. 12. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря
на условията по чл. 6.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря
на условията по чл. 6.
IV. ЗАПИСВАНЕ
Чл. 13. Класираните за прием ученици, които желаят да се запишат в V клас на ПМГ
„Проф. Емануил Иванов“, подават следните документи:
1. Заявление до директора на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ с подпис на
родител/настойник.
2. Удостоверение за завършен четвърти клас – оригинал;
3. Удостоверение за преместване в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, издадено от
училището, в което ученикът е завършил IV клас.
Чл. 14. Ако след приключване на записването останат свободни места, се обявява
нов срок за записване на следващите по списъка на класираните – толкова на брой, колкото
са свободните места.
V. СРОКОВЕ
Чл. 15. Кандидатстването, класирането и записването на учениците в V клас на ПМГ
„Проф. Емануил Иванов“ за учебната 2018/2019 година се извършва в следните срокове:
1. Подаване на документи за участие в класиране: от 19 юни до 22 юни 2018 г.
2. Обявяване на класирането – до 26 юни 2018 г.
3. Записването на приетите ученици се извършва от 27 юни до 29 юни 2018 г.
4. Обявяване на останали свободни места – 2 юли 2018 г.
5. Попълване на свободните места - 3 юли 2018 г.
Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет от 27.03.2018 г. с
Протокол №7/27.04.2018 г. и е съгласуван с Обществения съвет на училището – Протокол
от 29.03.2018 г.

