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РЕГЛАМЕНТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Регламентът за прием на ученици в V клас през учебната 2019/2020 година е
разработен съобразно изискванията на чл.50, ал.3, чл.73, чл.74 и чл.75 от Наредба
№10 от 01 септември 2016 год. за организация на дейностите в училищното
образование.
I 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.
II СЪСТЕЗАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА МОН, С РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА В КЛАСИРАНЕТО
1. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас 30.03.2019г.
2. Математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас 13.04.2019г.
3. Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици
от IV клас - 18.05.2019 г.
Всички състезания ще се проведат в МГ „Академик Кирил Попов” – гр.
Пловдив
III БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Балът за класиране се формира като сбор от следните елементи:
1.1 Броят точки от националното външно оценяване по математика –
максимален брой 20 точки;
1.2 Средноаритметично от резултатите от учебните предметите,
изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от
удостоверението за завършен начален етап на основно образование,
превърнати по скала в точки в съответствие в ДОС за оценяване на
резултатите от обучението на учениците – максимален брой 50 точки;
1.3 Двата най-високи резултата от общо трите, посочени по-горе,
състезания.

2. Резултатите от състезанията, включени в календара на МОН, се
определят със следната тежест:
2.1. Пролетни математически състезания - максимален брой 315
точки;
2.2. Математическо състезание „Питагор” - максимален брой 315
точки;
2.3. Математическо състезание „Откриване на млади таланти” максимален брой 315 точки.
IV КЛАСИРАНЕ
1. Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием
места в V клас (28 момчета, 28 момичета) според бала по низходящ ред.
2. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля
броят на местата по чл. 48, ал. 3 от Наредба №10 от 01 септември 2016 год. за
организация на дейностите в училищното образование, те се подреждат в
низходящ ред по третия най-висок резултат от състезанията от т. III. 2.
3. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. III. 2. се
подреждат в низходящ ред по резултата от Математическо състезание
„Питагор” (т. III. 2.2)
4. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. III. 2.2 се
подреждат в низходящ ред по резултата от Математическо състезание
„Откриване на млади таланти ” (т. III. 2.3)
Максимален бал – 700
точки.
5. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием може да се
приемат:
 Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този
Регламент и отговаря на условията за прием.
 Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и
ако отговаря на условията за прием.
Регламентът е приет с решение на ПС РД-05-03 / 29.11.2018 година и е съгласуван
с Обществения съвет.

